


MOD DE PREPARARE

Carnea tocată se amestecă cu ceapa tocată marunt, orezul 
spălat, sare, piper, cimbru și boia dulce. Se omogenizează bine 
carnea. Varza murată se spală în apă rece iar dacă este prea 
sărată se oparește  cu apă fierbinte, apoi se clătește cu apă rece 
și se lasă la scurs. Se pregătesc foile de varză pentru sarmale și 
se toacă restul de varză. Se formează sarmalele. În vasul Crock-
Pot® Express se pun mai întâi un strat de varză tocată, câteva 
fâșii de kaizer, două foi de dafin și câteva crenguțe de cimbru. 
Se pun câteva linguri de suc de roșii, apoi un rând de sarmale. 
După fiecare rând de sarmale se pun feliuțe de kaizer și câteva 
linguri de suc de roșii, iar peste ultimul strat se pune restul de 
varză murată tocată. Se pun deasupra încă două foi de dafin și 
crenguțe de cimbru. Se adaugă apa și doua linguri de ulei. Se 
închide capacul, rotind din poziția deschis spre poziția închis. 
Verificați supapa pentru aburi care trebuie să fie închisă. Se 
setează programul Meat/Stew, presiune Low și timp 1 oră. În timp 
ce aparatul se încălzește pe ecran apare HEAT, iar apoi, după 
semnalul sonor apare timpul setat pentru gătit. Vor ieși câțiva 
aburi în momentul în care începe programul. După ce timpul de 
gătire s-a terminat se aude un semnal sonor și apoi aparatul intră 
automat pe modul KEEP WARM. Pentru deschiderea capacului 
mai întâi se eliberează supapa de aburi, cu mare grijă, cu ajutorul 
unei spatule, nu cu mâna! Vor ieși aburii fierbinți și se recomanda 
folosirea unei mănuși de bucătărie în momentul eliberării 
aburilor. Se lasă capacul pus înca 5-10 minute și apoi se deschide 
cu grijă, neapărat cu o mănușă de bucătărie în mână. Mânerul 
capacului este rece, dar în momentul ridicării capacului ies aburi 
fierbinți! Se servesc sarmalele alături de mămăligă și ardei iute.

INGREDIENTE

• 1 kg pulpă de porc tocată

• 1 ceapă mare

• 120 g orez

• sare și piper

• 1 linguriță cimbru uscat

• 1 linguriță boia dulce

• 1 kg foi de varză murată

• 500 gr varză murată tocată

• 200 g kaizer afumat

• 200 ml suc de roșii

• 500 ml apă

• 2 linguri ulei

• 4 foi de dafin

• crenguțe de cimbru

 10 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  20 MIN. PREGĂTIRE |  1H GĂTIRE |  PRESIUNE LOW

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  SARMALE   CU CARNE DE PORC 

         CRĂCIUN        1:20h
GATA ÎN

MEAT/STEW KEEP WARM



MOD DE PREPARARE

Setează Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune pe funcția Brown/Sote și lasă-l să se încingă.  

Tăie carnea cuburi, cârnații rondele, ceapă solzișori și 

usturoiul toacă-l mărunt. Pune uleiul în vas și după ce s-a 

încins adaugă cuburile de pui și sotează-le 2-3 minute 

pe toate părțile, apoi scoate-le într-un castron. Pune 

apoi în vas ceafă de porc și laș-o să se gătească 3-4 

minute pe toate părțile, apoi scoate-o într-un castron. 

Urmează cârnăciorii, lasă-i să se rumenească câteva 

minute pe ambele părți și scoate-i într-un castron. În 

uleiul rămas călește ceapă și usturoiul câteva minute, 

apoi adaugă carnea de pui, ceafă de porc și cârnăciorii. 

Condimentează cu boia dulce, sare și piper după gust și 

adaugă roșiile în bulion. Adaugă 50 ml apa și crenguțele 

de cimbru. Pune capacul și rotește-l în poziția închis. 

Verifică supapă de aburi să fie închisă. Setează programul 

Meat/Stew, presiune High, timp de gătire 15 minute. 

Când programul s-a terminat, eliberează aburul cu 

ajutorul unei spatule și apoi deschide capacul. Servește 

tochitură cu mămăliguță, telemea și ou ochi.

INGREDIENTE

• 500 g pulpe de pui dezosate

• 500 g ceafă de porc

• 3 cărnați cabanos

• 1 ceapă mare

• 2-3 căței de usturoi

• 200 g roșii în bulion

• câteva crenguțe de cimbru  

 proaspăt

• sare și piper după gust

• 1 linguriță boia dulce

• 2 linguri ulei de măsline

• 50 ml apă

 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  20 MIN. PREGĂTIRE |  25 MIN. GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  TOCHITURĂ    CU MĂMĂLIGUȚĂ  

         CRĂCIUN        45min
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

Taie pulpa de porc cubulețe și condimentează cu sare, 

piper și oregano uscat. Pune uleiul în vasul Crock-Pot® 

Express. Apasă BROWN/SOTE, setează temperatura 

pe HIGH și apasă START/STOP. Lasă să se încingă 

uleiul pentru 2 minute. Pune apoi carnea și las-o să se 

rumenească puțin pe toate părțile, amestecând din când 

în când. Pune boiaua dulce. Adaugă vinul și lasă-l să se 

reducă. Apasă butonul START/STOP.  Adaugă peste carne 

ceapa și usturoiul tăiate bucăți mai mari, sucul de roșii și 

condimentează din nou cu sare, piper și oregano după 

gust. Pune și foaia de dafin și închide capacul Crock-

Pot®-ului Express, apasă butonul MEAT/STEW, setează 

presiunea pe HIGH și timpul pentru 30 de minute. Verifică 

supapa pentru aburi să fie închisă SEAL/CLOSE. Apasă 

butonul START/STOP. Dupa ce timpul de gătire s-a 

terminat, eliberează supapa pentru aburi și lasă 10-15 

minute, apoi desfă capacul cu grijă la aburi, folosind o 

mănușă de bucatarie. Presară peste stufat mărar proaspăt 

tocat mărunt și servește alături de  mămăliguță.

INGREDIENTE

• 800 g pulpă de porc

• 2 legături de ceapă verde

• 2 legături de usturoi verde

• 3 linguri ulei

• 250 ml passata de roșii

• 100 ml vin roșu/rose

• sare și piper

• 1 foaie de dafin

• ½ linguriță oregano uscat

• 1 linguriță boia dulce

• mărar proaspăt

• mămăliguță pentru servit

 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  10 MIN. PREGĂTIRE |  30 MIN. GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  STUFAT DE PORC    CU MĂMĂLIGUȚĂ 

         CRĂCIUN        40min
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

Pentru început se marinează coastele de porc.  Peste 

zahărul brun punem oregano, usturoiul granulat, paprika 

afumată, cimbrul, chimenul măcinat, o linguriță cu sare, piper 

proaspăt măcinat și muștarul și amestecăm bine.  Îndepărtăm 

membrană albicioasă care acoperă partea cu os a coastelor 

de porc. Mai întâi introducem vârful unui cuțit mic sub ea, la 

unul din capete, și apoi tragem încet de pielița. Acoperim 

scăricică de porc cu amestecul de condimente pe toate 

părțile. Așezam în oală Multicooker-ului Crock-Pot Express cu 

gătire sub presiune grilajul special pentru gătirea mâncării 

la abur, turnăm supă și cidrul și așezam coastele de porc 

marinate pe grătar. Punem între ele ceapă întreagă, închidem 

capacul aparatului și vâlvă de presiune. Selectam dintre 

funcțiile prestabilite funcția de gătire carne (MEAT/STEW). 

Setam timpul la 25 de minute, suficient pentru niște coaste 

de porc suculente, și apăsam start. Când timpul de gătire 

s-a terminat și aparatul semnalizează sonor că mâncarea 

este gata, lăsăm să stea 10 minute, mutăm indicatorul 

valvei pe eliberarea aburului cu un clește sau cu o mănușa 

de bucătărie, apăsam butonul STOP, iar când aburul a fost 

eliberat putem deschidem capacul. Ungem bine coastele de 

porc cu sosul barbeque și deja le putem servi. Dacă va plac 

mai rumenite, opțional le puteți pune câteva minute în cuptor. 

Le servim cu o salată de sezon, cartofi copți, un sos tzatziki cu 

iaurt și usturoi sau unul dulce-iute.

INGREDIENTE

• 1,2 kg de coaste de porc sau 

scăricică cu mai multa carne

• 400 ml de supă de pui sau de 

legume

• 100 ml de cidru

• 1 ceapă mare

• 3-4 linguri sos barbeque

• 2 linguri muștar

• o lingură zahăr brun

• o linguriță oregano

• o linguriță chimen măcinat

• o linguriță usturoi granulat

• 1,5 lingurițe paprika afumată

• o linguriță cimbru

• piper proaspăt măcinat

• sare după gust

 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  10 MIN. PREGĂTIRE |  25 MIN. GĂTIRE |  PRESIUNE -

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  COASTE DE PORC   FRAGEDE  

         CRĂCIUN        35min
GATA ÎN

MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

Pune în oală carnea de vițel spălată, adaugă sare după gust și 1,5l 

apa rece. Închide capacul rotind din poziția deschis spre poziția 

închis. Verifică supapă pentru aburi care trebuie să fie închisă. 

Setează Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub presiune 

pe programul MEAT/STEW, presiune High și timp de gătire 1 

oră. În timp ce aparatul se încălzește pe ecran apare HEAT, iar 

apoi, după semnalul sonor apare timpul setat pentru gătit. Vor 

ieși câțiva aburi în momentul în care începe programul și se 

stabilizeaza presiunea în interiorul aparatului. După ce timpul de 

gătire s-a terminat se aude un semnal sonor și apoi aparatul intră 

automat pe modul KEEP WARM. Pentru deschiderea capacului 

mai întâi eliberează supapă de aburi cu ajutorul unei spatule. 

Lasă capacul pus încă 5 minute și apoi deschide cu grijă. Se 

recomanda folosirea unei mănuși de bucătărie în momentul 

deschiderii capacului. Scoate rasolul de vițel într-o farfurie și 

strecoară zeamă. Curată carnea de zgârciuri și scoate oasele. 

Tăie-o apoi cubulețe și pune-o înapoi în oală împreună cusupa 

strecurată și legumele tăiate cubulețe: morcov, păstârnac, ceapă, 

ardei gras și țelină apio.Completează cu încă 1l de apa și pune 

din nou capacul. Setează programul SOUP, presiunea High, 

timp de gătire 20 de minute. După expirarea celor 20 de minute 

deschide cu grijă capacul, după ce eliberezi aburul sub presiune. 

Adaugă borșul, sucul de roșii, fideaua și sare după gust. Pune din 

nou capacul și setează programul SOUP pentru încă 5 minute. La 

final, când ciorbă este gata, presară leuștean verde tocat mărunt.

INGREDIENTE

• 800 g rasol de vitel cu os

• 1 morcov

• 1 pastarnac

• 1 ardei gras rosu

• 1 ceapa

• 2 tije de telina apio

• 250 ml bors

• 250 ml suc de rosii

• 25 g fidea

• sare dupa gust

• 1,5 l apa + completare 1 l apa

• 1/2 legatura leustean verde

 8 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  15 MIN. PREGĂTIRE |  1:25H GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  CIORBĂ    DE RASOL DE VIȚEL 

         CRĂCIUN        1:40h
GATA ÎN

MEAT/STEW KEEP WARM SOUP



MOD DE PREPARARE

Pentru început setează Multicooker-ul Crock-Pot Express 

cu gătire sub presiune pe modul BROWN/SOTE pentru 

10 minute și apăsa START. Pe display apare HEAT, iar în 

momentul în care aparatul este încălzit se va auzi un semnal 

sonor. Pune uleiul de măsline în oală, apoi adaugă pieptul de 

curcan tăiat cuburi și condimentat cu sare și piper. Sotează 

5 minute și amestecă cu o spatulă pe toate părțile. Adaugă 

usturoiul tăiat rondele fine, apoi ceapă tăiată cubulețe și 

ardeiul gras tocat tot cubulețe. Amestecă și lasă să se soteze 

până se oprește programul.  Adaugă apoi cimbrișorul uscat, 

sosul de roșii și frunzele de dafin. Pune capacul rotind din 

poziția deschis spre poziția închis. Verifică supapă pentru 

aburi care trebuie să fie închisă. Setează programul POULTRY, 

presiune HIGH și timp de gătire 20 de minute. În timp ce 

aparatul se încălzește pe ecran apare HEAT, iar apoi, după 

semnalul sonor apare timpul setat pentru gătit. Vor ieși câțiva 

aburi în momentul în care începe programul și se stabilizeaza 

presiunea în interiorul aparatului. După ce timpul de gătire 

s-a terminat se aude un semnal sonor și apoi aparatul 

intră automat pe modul KEEP WARM. Pentru deschiderea 

capacului mai întâi eliberează supapă de aburi cu ajutorul 

unei spatule. Lasă capacul pus încă 5-10 minute și apoi 

deschide cu grijă. La final presară pătrunjel verde și servește 

Ostropelul din piept de curcan cu mămăliguță.

INGREDIENTE

• 500 g piept de curcan

• 1 ardei gras roșu

• 1 ceapă

• 2 căței de usturoi

• 200 ml sos de roșii

• 2 foi de dafin

• sare și piper după gust

• 1 linguriță cimbrișor uscat

• pătrunjel verde

 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  10 MIN. PREGĂTIRE |  30 MIN. GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  OSTROPEL     DIN PIEPT DE CURCAN 

         CRĂCIUN        40min
GATA ÎN

KEEP WARMSAUTE POULTRY



MOD DE PREPARARE

Peste varză tocată pune condimentele: cimbrul, chimenul, 

boia dulce, sare și piper după gust. Adaugă uleiul și 

amestecă bine. Peste carnea tocată pune ceapă cubulețe, 

sare și piper după gust și boia dulce și omogenizează. 

În vasul Multicooker-ului Crock-Pot Express cu gătire 

sub presiune pune jumătate de varză, jumătate din 

sucul de roșii și o frunză de dafin, adaugă orezul spălat, 

apoi carnea și restul de varză tocată. Pune restul de suc 

de roșii, încă o frunză de dafin și adaugă apa. Închide 

capacul, închide supapă de aburi și setează programul 

Meat/Stew pentru 35 de minute. Când programul 

s-a terminat, eliberează aburul, lasă 5 minute și apoi 

deschide cu grijă capacul. Lasă varză să se răcească puțin 

și apoi o poți servi cu smântâna deasupra și un ardei iute 

murat lângă.

INGREDIENTE

• 1,5 kg varză murată tocată

• 2 lingurițe cimbru uscat

• 2 lingurițe boia dulce

• sare și piper după gust

• 2 frunze de dafin

• 200 g orez

• 1 kg carne tocată porc sau amestec 

cu vită

• 2 cepe

• 200 ml suc de roșii

• 300 ml apă

• 50 ml ulei

 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  10 MIN. PREGĂTIRE |  35 MIN. GĂTIRE |  PRESIUNE -

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  VARZĂ A LA CLUJ 

         CRĂCIUN        45min
GATA ÎN

MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

Pune rasolul de vită în oală Multicooker-ului Crock-Pot 

Express cu gătire sub presiune și adaugă  l.5 l apa. Pune 

sare după gust. Închide capacul, închide supapă pentru 

aburi și setează programul Meat/Stew pentru 1 oră. 

După ce programul s-a terminat, eliberează aburul, lasă 

5 minute și deschide capacul. Adaugă cartofii întregi, 

cu coajă, spălați bine, morcovii, țelină și păstârnacul 

curățate de coajă și setează programul Soup pentru 15 

minute. Când este gata, eliberează aburul, deschide 

capacul și scoate cu grijă legumele și carnea și lasă-le 

la răcit. Toacă cubulețe gogoșarii și castraveții murați și 

pune-i într-un castron. Dacă au prea multă zeamă poți să 

îi pui într-o sită să se scurgă excesul. Toacă apoi cubulețe 

legumele și carnea și pune-le într-un castron mai 

mare. Pune deasupra gogoșarii și castraveții, muștarul, 

condimentează cu sare și piper după gust și amestecă 

totul. Adaugă maioneză și omogenizează compoziția. 

Pune salată boeuf pe un platou și decorează după plac.  

INGREDIENTE

• 2 buc rasol de vită cu os

• 4 cartofi

• 3 morcovi

• 1 păstârnac

• ½ țelină

• 250 g castraveți murați

• 250 g gogoșari în oțet

• 250 g maioneză de casă

• 2 linguri muștar

• sare și piper după gust

 6 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  20 MIN. PREGĂTIRE |  1:15H GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  SALATA BOEUF  

         CRĂCIUN        1:35h
GATA ÎN

MEAT/STEW SOUP



MOD DE PREPARARE

Ungeți ușor vasul interior cu puțin unt. Amestecați făina, 

zahărul pudră, cacao, praful de copt, coaja de portocală 

și puțină sare într-un bol. Amestecați zeama de portocală, 

ouăle, untul topit și laptele într-un alt bol, apoi turnați-

le peste ingredientele uscate și amestecați până când 

obțineți o compoziție netedă. Adăugați bucățile de 

ciocolată, apoi turnați compoziția în bolul de gătit.

Faceți sosul amestecând 420 ml de apă clocotită cu 

zahărul brun și pudra de cacao. Turnați sosul cu grijă 

peste amestecul din vasul de gătit. Acoperiți și gătiți la 

setarea SLOW COOK (GĂTIRE LENTĂ) HIGH (ÎNALTĂ) 

timp de 3 ore, până când devine ferm și crește. Asigurați-

vă că supapa de eliberare a aburului este setată în poziția 

deschisă. Serviți prăjitura fierbinte, cu frișcă lichidă sau cu 

înghețată de vanilie.

INGREDIENTE

• 100 g de unt topit, plus încă puțin 

pentru vas

• 225 g de făină

• ½ de linguriță de praf de copt

• 150 g de zahăr pudră

• 75 g de cacao, cernută

• Coaja și zeama de la 1 portocală

• ¼ linguriță de sare

• 3 ouă medii

• 150 ml de lapte

• 100 g de ciocolată cu lapte cu aromă 

de portocale, tăiată.

Pentru sos:

• 300 g de zahăr brun deschis

• 40 g de pudră de cacao

 6-8 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  20 MIN. PREGĂTIRE |  3H GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  PRĂJITURĂ VULCAN    DE CIOCOLATĂ CU PORTOCALE 

         CRĂCIUN        3:20h
GATA ÎN

SLOW COOK



MOD DE PREPARARE

Pregătiți o bucată de folie de aluminiu de aproximativ 45 cm lungime, 

îndoiți-o de două ori pe lungime. Astfel, veți crea o fâșie care vă 

va permite să scoateți cu ușurință tava de prăjitură fierbinte din 

aparatul Crock-Pot® Express. Într-un bol mai mare, combinați untul 

topit și biscuiții zdrobiți și amestecați-le bine. Apăsați biscuiții în mod 

uniform peste baza tăvii de copt, apoi țineți tava la frigider până 

preparați umplutura. Într-un bol de amestecare mare, așezați crema 

de brânză și zahărul și amestecați- le până obțineți o compoziție 

netedă. Adăugați smântâna fermentată, coaja și zeama de lămâie 

și amestecați bine. Spargeți cele 2 ouă într-o cană și bateți-le bine 

cu o furculiță. Amestecați ușor ouăle în umplutură până când se 

încorporează. Nu amestecați excesiv. Turnați umplutura peste baza 

de cheesecake. Adăugați aproximativ 250 ml de apă în vasul interior. 

Introduceți suportul în bol și așezați fâșia din folie peste suport 

și de-a lungul marginilor bolului. Asigurați-vă că fâșia de folie nu 

ajunge la închizătoarea capacului. Așezați cu grijă cheesecake-ul 

pe suport, închideți capacul și etanșați. Selectați funcția DESSERT 

(DESERT) și setați cronometrul la 25 de minute. După ce aparatul 

a finalizat procesul de gătire, lăsați să iasă presiunea din acesta în 

mod natural, timp de 10 minute. Eliberați cu grijă presiunea rămasă 

în interior înainte de a-l deschide. Scoateți cheesecake-ul copt cu 

grijă din aparat, utilizând fâșia de folie pentru a ridica tava. Așezați-o 

pe un grătar să se răcească. Când s-a răcit complet, îndepărtați 

tava, desprindeți hârtia de copt de la bază și introduceți-o la frigider 

pentru 2–3 ore. Înainte de servire, puneți 3–4 linguri de cremă de 

lămâie într-un bol mic și amestecați-o bine până când devine moale. 

Presărați-o peste cheesecake, adăugați puțin cimbru lămâios și puțin 

zahăr pudră.

INGREDIENTE

• 30 g de unt topit

• 2 ouă

• 225 g de biscuiți din aluat fraged, 

zdrobiți

• 500 g de cremă de brânză grasă

• 100 g de zahăr pudră

• 60 ml de smântână fermentată

• 1 lămâie, coaja

Pentru servire: 4 linguri de cremă de 

lămâie, frunze de cimbru lămâios, 

puțin zahăr pudră.

Pentru această rețetă, veți avea nevoie 

de o tavă de copt rotundă de 18 cm, 

cu fund detașabil, căptușită cu hârtie 

de copt.

 6 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  20 MIN. PREGĂTIRE |  25 MIN. GĂTIRE |  PRESIUNE HIGH

         Rețetă preparată cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  CHEESECAKE    CU LĂMÂIE 

         CRĂCIUN        45min
GATA ÎN

DESSERT




