


MOD DE PREPARARE
• Punem în vasul Multicooker-ului Crock-Pot Express cu gatire sub 

presiune carnea de porc porționată și bine clătită cu apă caldă.
• Adăugăm 1 l apă rece sau atât cât să fie carnea acoperită bine.
• Așezăm capacul rotindu-l din poziția deschis spre poziția închis, conform 

semnelor cu cele două lacăte. Rotim și supapa de aburi spre poziția 
închis. Conectăm aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub 
presiune la sursa de tensiune și setăm programul MEAT/STEW, presiune 
High iar timpul de gătire îl setăm pentru 20 de minute, având în vedere 
că avem carnea ușor procesată termic. Dacă folosim oase de porc 
proaspete, setăm timpul pentru 40 de minute.

• Apăsăm butonul Start, iar pe ecran vom avea afișajul HEAT, pentru câteva 
minute, până când aparatul ajunge la presiunea dorită, apoi eliberează 
un semnal sonor și apare timpul setat pentru gătit.

• După expirarea timpului setat, se aude din nou un semnal sonor, iar 
aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub presiune trece 
automat pe modul KEEP WARM, mod ce păstrează mâncarea la cald 
pentru patru ore, maxim. Apăsăm butonul START/STOP.

• Cu ajutorul unei spatule cu coadă mai lungă, împingem butonul de 
la supapa de presiune spre poziția deschis. Putem folosi mănuși de 
bucatarie. Nu deschidem capacul până când nu se elimină tot aburul.

• Apoi rotim capacul spre poziția deschis, îl ridicăm, așteptăm câteva 
minute și scoatem vasul, folosind mănuși.

• Strecurăm carnea, o clătim cu apă călduță, ștergem vasul cu un prosop 
de hârtie absorbant și punem carnea la loc în el.

• Strecurăm supa și o adăugăm peste carne. Prin acest mod înlăturăm 
spuma care se formează în timpul fierberii și se depune pe pereții vasului 
și pe carne.  Mai adăugăm 1 l de apă și legumele curățate și tocate și 
așezăm capacul rotindu-l pe poziția închis.

• Setăm programul SOUP, presiunea High, pentru 20 de minute.
• Din nou vom avea pe ecran afișajul HEAT, apoi semnal sonor și afișarea 

timpului setat. După expirarea timpului setat, se aude din nou un 
semnal sonor, iar aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub 
presiune trece automat pe modul KEEP WARM. Apăsăm butonul START/
STOP, eliberăm presiunea, deschidem capacul și adăugăm pasta de 
roșii, cimbrul, zeama de varză și varza tocată mărunt. Închidem din nou 
capacul și setăm programul SOUP pentru 10 minute.

• La final, adăugăm verdeața tocată. Servim delicioasa ciorbă din 
afumătură de porc cu zeamă de varză fierbinte, cu ardei iute și pâine de 
casă. Putem adăuga și smântână ca la ciorba ardelenească.

INGREDIENTE

• 500 g ciolan de porc, afumat

• 300 g scăriță de porc, 

afumată

• 4 cepe micuțe

• 1 morcov

• 1 rădăcină de pătrunjel

• 1/4 varză acră, mai micuță

• 250 ml suc de roșii

• 1, 5 l apă

• 1 l zeamă de varză

• puțin cimbru uscat

• piper

• 1 legătură de pătrunjel 

verde

• câteva fire de leuștean verde

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

 CIORBĂ DIN AFUMATURĂ DE PORC 
 6 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

50min
GATA ÎN

SOUPMEAT/STEW



MOD DE PREPARARE
• Pentru început conectează Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire 

sub presiune la curent, apoi selectează programul BROWN/SAUTÉ. 
• În timp ce aparatul se încălzește pe ecranul aparatului apare HEAT 

pentru 5 minute, iar după semnalul sonor, apare timpul setat pentru 
gătit. 

• Asta înseamnă că aparatul s-a încins suficient și poți pune în vas 3 
linguri de ulei. 

• Pune bucățile de carne, șterse în prealabil cu șervet uscat și 
rumenește-le ușor pe toate părțile, amestecând cu o spatulă de 
silicon sau lemn.  Apăsa butonul Stop și oprește programul. 

• Toarnă în vas 2,5 L apa și adaugă legumele întregi, cu excepția 
cartofilor, pe care le-ai spălat bine cu o perie (nu vei curată de coajă 
decât ceapă). 

• Pune capacul aparatului și rotește-l până când atinge direcția de 
blocare. Verifică supapă pentru aburi care trebuie să fie închisă. 

• Selectează din meniu funcția SOUP, presiune HIGH și timpul – 40 
minute. Apăsa butonul START. 

• 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 va auzi un semnal sonor și 
apoi aparatul intră automat pe modul KEEP WARM. 

• Cu ajutorul unei spatule lungi și cu mănușa de bucătărie, rotește 
supapă permițând să se elibereze aburul. 

• Când acest lucru s-a încheiat, mai așteaptă 5 minute apoi deschide 
capacul. 

• Scoate cu o spumieră legumele întregi, spumează sau strecoară supă 
dacă este cazul, apoi adaugă cartofii curățați și tăiați cubulețe. 

• Montează la loc capacul, blochează și închide supapă. 
• Setează din nou programul SOUP, redu presiunea la LOW și setează 

timpul la 14 minute. 
• După expirarea celor 14 minute se deschide cu grijă capacul, după ce 

se eliberează aburul sub presiune. 
• Într-un bol bate ușor gălbenușurile, adaugă smântâna și leușteanul. 
• Ia din ciorbă 2 polonice cu supă și amestecă, apoi adaugă totul în vas. 
• Potrivește gustul de sare. 
• La final adaugă 1/3 linguriță tarhon uscat. 
• Poftă bună! 

INGREDIENTE

• 800 g carne de iepure cu os 

(tăiată bucățele potrivite) 

• 3 linguri ulei 

• 2 cepe 

• 2 morcovi 

• 2 cartofi mari 

• o rădăcină păstârnac – o felie 

mărișoară sau un păstârnac 

mic 

• o rădăcină medie pătrunjel 

• o rădăcină mică țelină – 1 

bucată mică 

• 1 ardei roșu capia 

• 4 linguri smântână grasă 

(30%) 

• 2 gălbenușuri 

• sare 

• leuștean 

• tarhon 

    Rețetă preparată de Rețete Papa Bun cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 CIORBĂ DE IEPURE
 8 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

1h
GATA ÎN

SAUTE SOUP



MOD DE PREPARARE

• Carnea tocată am amestecat-o într-un castron cu ou, orez, puțin 
cimbru uscat, sare și piper. 

• Am frământat bine cu mână până la omogenizare. 
• Cu mâinile umezite am format perișoarele și le-am pus în vasul 

aparatului Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub presiune. 
• Am adăugat cca 4 litri de apa. 
• Am închis capacul, am rotit către închis supapă de aburi și am 

setat funcția SOUP pentru 15 minute ( am procedat astfel pentru 
că mie personal nu-mi plac zdrențele care se formează de la 
carne în timpul fierberii). 

• Se apăsa butonul START/STOP și cu ajutorul unei linguri cu coadă 
mai lungă sau a unul clește de bucătărie se rotește supapă de 
aburi către deschis.  

• După ce s-a eliberat tot aburul se deschide capacul. 
• Am adăugat legumele tocate, am pus din nou capacul și am rotit 

către închis supapă de aburi (legumele se pot cali înainte într-o 
tigaie cu puțin ulei, dar noi preferăm variantă fără călire). 

• Am setat funcția SOUP pentru 40 de minute, presiune HIGH. 
• După 30 de minute, am urmat aceeași păși, am rotit supapă către 

poziția deschis, am lăsat să se elibereze aburul și am deschis 
capacul. 

• Am turnat borșul fierbinte, adus la punctul de fierbere, și am pus 
capacul. 

• L-am blocat, am închis și supapă și am lăsat să fiarbă până s-a 
terminat timpul setat. 

• Când a fost gata am apăsat butonul START/STOP. 
• Am deschis iar supapă de abur să se elibereze și am îndepărtat 

capacul. 
• La final am presărat pătrunjelul verde tocat deasupra. 
• Poftă bună! 

INGREDIENTE

Pentru perișoare: 

• 500 g carne tocată (porc și 

vită) 

• 2 linguri orez 

• 1 ou 

• sare și piper 

• cimbru uscat 

  

Pentru ciorbă: 

• 1 morcov 

• 1 păstârnac 

• 1 bucată de țelină 

• 1 ardei gras roșu 

• 1 cană roșii păsate 

• 500 ml borș proaspăt (în 

funcție de cât de acru este 

borșul și cum va place) 

• pătrunjel verde 

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

 CIORBĂ DE PERIȘOARE
 8 PORȚII |  2 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

55min
GATA ÎN

SOUP



MOD DE PREPARARE
• Dovleceii se curată de coajă și se dau prin răzătoarea mare, se amestecă 

bine cu sare, apoi se lasă la scurs într-o sită 20-30 minute. 
• Legumele pentru supă se curată, se tăie bucăți și se așază în vasul 

aparatului de gătit Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub presiune. 
• Se așază capacul, se verifică supapă pentru aburi care trebuie să fie 

închisă. 
• Se setează funcția SOUP pentru 30 de minute , după care se apăsa 

butonul START. 
• Pentru deschiderea capacului mai întâi se eliberează supapă de aburi cu 

ajutorul unei spatule. 
• Se scot legumele din supă. Pe acestea nu le vom mai folosi, având 

în vedere că au fiert sub presiune și și-au eliberat toate vitaminele și 
mineralele în apa în care au fiert. 

• Se adaugă în supă legumele crude tocate, sărea, piperul și orezul, apoi 
se setează din nou același program de gătit sub presiune (SOUP), însă, 
de data această, pentru 15 minute. 

• Între timp, cât fierbe ciorbă, se trece la pregătirea perisoarelor: se 
storc foarte, dar foarte bine dovleceii de apa, apoi se așază într-un 
bol încăpător. Se adaugă toate ingredientele pentru perișoare și se 
omogenizează. 

• Se lasă deoparte 5 minute, timp în care grisul și tărâțele de psyllium se 
vor umflă și vor face compoziția mai fermă. 

• Cu mâinile umezite în apa sau ulei se formează perișoarele, care apoi se 
tăvălesc prin gris și se așază separat pe o farfurie. 

• Când programul s-a terminat, se pun perișoarele în ciorbă fierbinte cu 
grijă, una câte una, repartizându-se pe toată suprafața ciorbei, astfel încât 
să nu se atingă. 

• Se așază din nou capacul și se setează o nouă funcție, MANUAL, fierbere 
pentru 5 minute.  

• Între timp, gălbenușurile se băț într-un bol mare separat, se adaugă 
smântâna și zeamă de lămâie. 

• Cu un polonic, se va luă câte puțin din ciorbă fierbinte și se va turnă 
în fir subțire peste compoziția de ouă, amestecând continuu. Toată 
compoziția caldă din bol se toarnă cu grijă peste compoziția fierbinte 
din oală. 

• Nu mai rămâne decât că, la final, să se adauge în ciorbă și mărarul tocat 
și să se potrivească de sare, piper și lămâie.

INGREDIENTE
Pentru supă de legume: 
• 3 morcovi mari 
• 1 rădăcină țelină 
• 2 foi dafin 
• 2-3 căței usturoi 
• 1 ardei gras 
• 3 rădăcini păstârnac 
• 1 ceapă roșie 
• 2,5 l apa 
• sare după gust 
  
 Pentru ciorbă a la grec: 
• 2 morcovi 
• 1 rădăcină pastranac 
• ½ rădăcină țelină 
• 125 grame orez 
• zeamă de la 1-2 lămâi, după gust 
• 4 gălbenușuri de ouă de bibilică 
• 200 grame smântâna 
• sare și piper alb după gust 
• 1 legătură mărar 
 
Pentru perișoarele din dovlecel: 
• 2 dovlecei 
• 1 ou 
• sare și piper după gust 
• ½ legătură pătrunjel verde tocat 
• 1 ceapă mică 
• 2-3 căței usturoi 
• 1 linguriță târâte psyllium 
• 250 g gris

    Rețetă preparată de Rețetele mele dragi cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 CIORBĂ CU PERIȘOARE DIN DOVLECEL
 8 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

50min
GATA ÎN

SAUTE KEEP WARM



MOD DE PREPARARE

• Pârliți pulpele pe flacără aragazului de puf și le spălați bine. 
• Puneți roșiile într-o cratiță cu apa care fierbe, le lăsați să 

clocotească 1-2 minute, apoi le scoateți pe o farfurie. 
• Le lăsați să se răcorească, le decojiți de pielița, indeparatati 

cotoarele și le dați în blender până obțineți o pastă. 
• Ceapă curățată o tocați mărunt, gogoșarul curățat de cotor și 

semințe îl tăiați cubulețe. 
• Rădăcinile de păstârnac și pătrunjel le curățați și le tăiați mărunt, 

iar morcovul decojit îl dați pe răzătoarea cu ochiuri mari. 
• Conectați Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune la o sursă de curent. 
• Puneți ceapă, morcovul, radacinoasele, gogoșarul, le amestecați. 
• Adăugați bucățile de pui și roșiile păsate. 
• Turnați apa, dar să mai rămână cam un deget până la linia de 

maxim. 
• Presărați sare, piper și amestecul de legume. 
• Puneți capacul, rotiți pe poziția blocat și aveți grijă că supapă de 

abur să fie închisă. 
• Setați funcția SOUP, un timp de 40 de minute, presiune High și 

apoi apăsați butonul START/STOP. 
• Întâi o să scrie HEAT pe ecran, adică aparatul se încălzește în acest 

timp, apoi o să va afișeze timpul setat. 
• Cu 15 minute înainte de terminarea timpului, cu o mănușa de 

bucătărie, deschideți supapă de abur, lăsați să se elibereze.  
• Îndepărtați capacul, turnați borșul fiebinte, puneți tăițeii și 

amestecați. 
• Puneți iar capacul, îl blocați, închideți și supapă și lăsați să fiarbă 

până se termină tot timpul. 
• Când este gata apăsați butonul START/STOP. 
• Deschideți iar supapă de abur să se elibereze și îndepărtați 

capacul. 
• Presărați pătrunjelul verde tocat deasupra, apoi serviți.

INGREDIENTE

• 4 bucăți de pui (2 pulpe 

superioare, 2 pulpe 

inferioare) 

• 1 gogoșar 

• 1 morcov 

• ½ rădăcină pătrunjel 

• ½ rădăcină păstârnac 

• 1 ceapă mică 

• 600 g roșii de grădină 

• ½ legătură pătrunjel verde 

• sare și piper după gust 

• 1 lingură amestec de 

legume natural 

• o cană cu borș de casă 

• o mână de tăiței cu ou

    Rețetă preparată de Rocsy în bucătărie cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 CIORBĂ DE PUI CU ROȘII ȘI TĂIEȚEI
 8 PORȚII |  2 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

50min
GATA ÎN

SOUP



MOD DE PREPARARE

• Carnea de pui și legumele curățate se întroduc în Multicooker-ul 
Crock-Pot Express cu gătire sub presiune. 

• Se adaugă apa, cu un cm mai puțin până la MAX. Se adaugă, 
după gust, sare. 

• Se conectează multicooker-ul la curent și se închide etanș 
capacul, să fie pe poziția blocat. 

• Se setează pe SOUP pe 15 minute și se apăsa pe START. 
• Când s-au scurs cele 15 minute, se poate deschide supapă de 

abur, folosind o mănușa de bucătărie. Eu am ales să laș să se 
elibereze aburul în mod natural și am deschis capacul după ce a 
mai stat 10 minute. 

• Folosiți o mănușa de bucătărie, în caz că mai are abur. 
• Se deconectează aparatul de la sursă de curent. 
• Se scoate carnea și legumele. Pieptul de pui și legumele, în afară 

de ceapă, se tăie în cubulețe. 
• Smântâna se amestecă într-un bol împreună cu cele 2 

gălbenușuri. 
• Se adaugă un polonic de supă fierbinte și se amestecă. 
• Se toarnă ușor în aparatul Multicooker Crock-Pot Express și se 

amestecă. 
• Se adaugă usturoiul pisat și lămâie, după gust. 
• La servit, se pun cuburi de legume și carne în bol și se toarnă 

ciorbă cu polonicul. 
• Se presară pătrunjel tocat și se servește. 
Poftă bună! 

INGREDIENTE

• 2 pulpe de pui 

• 1 piept de pui 

• 2 morcovi 

• 1 păstârnac 

• 1 ceapă 

• 1/4 rădăcină de țelină 

• 200 g smântâna 

• 2 gălbenușuri 

• 3 căței de usturoi 

• 1 lămâie 

• sare și piper după gust 

• pătrunjel verde 

    Rețetă preparată de Cartederetete.ro cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 CIORBĂ DE PUI RĂDĂUȚEANĂ
 8 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

30min
GATA ÎN

SOUP



MOD DE PREPARARE
• Se curăță și se spală ceapa, morcovul și cartoful. Se spală lintea sub jet 

de apă rece și se lasă la scurs.

• În cuva aparatului se pun 2 linguri de ulei, se adaugă legumele și 

lintea. Se adaugă o linguriță semințe de chimen și o foaie de dafin.

• Se selectează funcția Brown/ Sauté, presiunea Low și timp de gătire 

de 5 minute. Se apasă tasta Start/Stop.

• În acest moment, pe afișajul electronic apare Heat, semn că aparatul 

se încinge.

• În momentul în care va atinge temperatura optimă, va începe să 

gătească conform parametrilor selectați.

• Se amestecă ocazional. După ce s-au scurs cele 5 minute, se adaugă 

apa caldă peste linte.

• Se adaugă sare și se așază capacul, blocându-se în poziția închis.

• Se rotește spre închis si supapa de aburi.

• Se selectează funcția Meat/ Stew, presiune High, timp de gătire 10 

minute.

• După cele 10 minute, se apasă tasta Start/Stop.

• Cu ajutorul unui clește de bucătărie sau mănușă termică, se rotește 

spre deschis supapa de abur, acesta începând să se elibereze.

• După ce s-a eliberat tot aburul, se deblochează capacul și se scoate.

• Miroase formidabil! Lintea este fiartă foarte bine, si nu rămâne decât 

să fie pasată.

• Lintea se transferă într-un blender, îndepărtându-se foaia de dafin.

• Aici rămâne la alegerea voastră cât de densă sau lichidă doriți să 

serviți. Eu am folosit zeamă mai puțină, să iasă mai cremoasă.

• Se adaugă un cub de unt, un praf de turmeric, se potrivește gustul cu 

sare si se pasează fin.

• Se servește cu smântână, boia iute, un praf de chimen măcinat și 

semințe de susan negru!

• Este absolut senzațională!

Pofta buna!

INGREDIENTE

• 400 g linte roșie

• ½ ceapă albă

• 1 morcov

• 1 cartof

• 1,5 l apă

• 2 linguri ulei de floarea 

soarelui

• 1 praf turmeric

• 1 lingurita chimen

• 1 foaie dafin

• 1 cub unt (50 g)

Pentru servit:

• susan negru

• smântână grasă

• boia iute

    Rețetă preparată de Laura’s Sweets cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 CREMĂ DE LINTE CU CHIMEN ȘI SUSAN NEGRU
 2 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

20min
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

• Setam Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub presiune 
pe modul Brown/Sote. 

• Pe display apare HEAT, iar în momentul în care aparatul este 
încălzit se va auzi un semnal sonor. 

• Punem untul, adăugăm ceapă și usturoiul, amestecăm și le 
lăsăm să se soteze 2 minute (că să nu depășim timpul, acesta 
poate fi setat). 

• Adăugăm cartofii, buchetetele de broccoli, condimentăm cu 
piper măcinat și sare, turnăm supă caldă și omogenizăm. 

• Punem capacul aparatului, rotind din poziția deschis spre 
poziția închis, închidem vâlvă de presiune și alegem programul 
Manual. 

• Setam presiunea High și timpul de gătire 7 minute și apăsam 
Start. 

• Cât timp Multicooker-ul Crock-Pot Express se încălzește și 
acumulează presiune pe ecran apare HEAT, iar apoi, după 
semnalul sonor apare timpul setat pentru gătit. 

• După ce timpul de gătire s-a terminat se aude un semnal sonor 
și apoi aparatul intră automat pe modul Keep Warm. 

• Când au trecut cele 7 de minute și aparatul semnalizează 
sonor că supă este gata îl 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 deschidem capacul. 

• Turnăm smântâna pentru gătit, punem jumătate din brânză 
cheddar rasă și pasam supă direct în oală cu ajutorul unui 
blender vertical. 

• Gustăm și condimentăm, dacă mai este nevoie. 
• Servim supă cremă de broccoli, cartofi și smântâna caldă, 

deasupra cu cheddar și bacon crocant, rumenit cu funcția 
Brown/Sote a Multicooker-ului Crock-Pot Express, și crutoane.

INGREDIENTE

• 500 g de broccoli desfăcut 

în buchetele 

• 4 cartofi medii tăiați în 

cubulețe 

• 1 ceapă tăiată mare 

• 3-4 căței de usturoi zdrobiți 

• 200 ml de smântâna pentru 

gătit 

• 900 ml de supă caldă de 

legume sau de pui 

• 200 g de brânză cheddar 

rasă 

• 30 g de unt 

• piper proaspăt măcinat 

• sare 

• 150 g de bacon (opțional)

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

 SUPĂ CREMĂ DE BROCCOLI ȘI CARTOFI
 8 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

20min
GATA ÎN

SAUTE KEEP WARM



MOD DE PREPARARE

• Curățăm și spălam legumele, apoi tocam ceapă mărunt, iar 
morcovii rondele. 

• Tocam cartofii cuburi de mărime medie-mică, iar carnea în cuburi. 
• Punem în vasul Multicooker Crock-Pot Express ceapă, cartofii, 

morcovii și adăugăm pastă de ardei. 
• Punem în vasul boia dulce și iute, făină, usturoiul pisat, sare și 

boabele de piper. 
• Adăugăm chimenul măcinat și frunză de dafin, apoi bucățile de 

carne. 
• Turnăm supă sau apa, având grijă să nu depășim limită maximă 

indicată pe interiorul vasului. 
• Fixăm capacul aparatului punând săgeată la început în dreptul 

lacătului deschis și rotind până ajunge la lacăt închis. 
• Pornim aparatul apăsând tastă “Supa” (Soup) și va apărea timpul 

presetat de 30 de minute și presiune High. 
• Pentru început apare pe ecran funcția de încălzire, apoi continuă 

programul de pregătire a supei într-un interval de doar 30 
minute. 

• Când programul s-a terminat eliberăm cu grijă aburul acumulat, 
deschizând vâlvă pentru aburi cu ajutorul unei spatule de 
bucătărie. 

• Incredibil cât de repede și de bine a fost fiartă carnea, iar gustul 
supei gulaș a ieșit senzațional. 

INGREDIENTE

• 750 g carne vițel 

• 1.7 l supă vită 

• 200 g morcovi 

• 400 g cartofi 

• 2 cepe medii 

• 2 linguri pastă de ardei 

• 2 lingurițe boia de ardei 

dulce 

• 1 linguriță boia de ardei iute 

• 2 căței mari de usturoi pișați 

• ½ linguriță chimen măcinat 

• 1 linguriță făină 

• 1 frunză dafin 

• 1 linguriță boabe de piper 

• 1 linguriță rasă sare

    Rețetă preparată de Diva în Bucătărie cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 SUPĂ GULAȘ
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

35min
GATA ÎN

SOUP



MOD DE PREPARARE

• Pentru început se setează Multicooker-ul Crock-Pot Express cu 
gătire sub presiune pe modul BROWN/SOTE pentru 10 minute și 
se apăsa START. 

• Pe display apare HEAT, iar în momentul în care aparatul este 
încălzit se va auzi un semnal sonor și pe ecran va apărea afișat 
timpul setat în prealabil (10 minute). 

• Cât timp se încălzește aparatul, se curată ceapă și se toacă 
mărunt, se spăla ardeiul gras și se curată de cotor și semințe și se 
tăie cubulețe. 

• Năutul se scurge de apa din conservă, se clateste cu apa rece și 
se lasă la scurs într-o sită. 

• Se pune uleiul în oală, lăsându-l puțin să se încingă. 
• Se adaugă ceapă și se călește puțin, până devine transparența. 
• Se adaugă ardeiul gras cubulețe și se lasă și el 2-3 minute la gătit. 
• Se toarnă sosul de roșii, năutul, bamele congelate și se 

condimentează cu sare, piper și chili după gust. 
• Se omogenizează și se pune capacul pe oală de gătit. 
• Se închide supapă de presiune. 
• Se setează Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune pe modul MEAT/STEW pentru 5 minute și se apăsa 
START. 

• Pe display apare HEAT, iar în momentul în care aparatul este 
încălzit se va auzi un semnal sonor și pe ecran va apărea afișat 
timpul setat în prealabil (5 minute). 

• După ce timpul de gătire s-a terminat se aude un semnal sonor și 
apoi aparatul intră automat pe modul KEEP WARM. 

• Se deschide cu grijă supapă de presiune că să se elibere aburul și 
apoi îndepărtează capacul de pe aparatul de gătit. 

• Mâncarea de bame cu năut este gata! 
• Această se așază pe platou, se decorează cu pătrunjel verde tocat 

și se servește imediat.

INGREDIENTE

• 250 g bame congelate 

• 1 conservă năut 

• 2-3 linguri ulei 

• 2 cepe roșii medii 

• 1 ardei gras roșu 

• 200 g sos de roșii 

• sare și piper după gust 

• chili măcinat după gust 

• pătrunjel verde tocat pentru 

decor 

    Rețetă preparată de Rețetele mele dragi cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 BAME CU NĂUT
 2 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

20min
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

• Mi-am pregătit toate ingredientele la îndemână: am tăiat kaiserul 
în bucățele mici, carnea în cuburi. Am tocat ceapă și morcovul. 

• Am conectat aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire 
sub presiune la sursă de curent. 

• În oală aparatului am pus 2 linguri de ulei și cubulețele de kaiser. 
• Am setat funcția Brown/Sauté pentru 10 minute și am sotat până 

cubulețele de kaiser s-au rumenit ușor, după care le-am scos 
într-un castron. 

• Am mai adăugat o lingură de ulei în oală și am rumenit ușor și 
carnea, amestecând din când în când cu lingură de lemn. 

• Am scos și carnea în castron și în uleiul rămas am călit ușor ceapă 
și morcovul, setând funcția Brown/Sauté pentru 5 minute. 

• În funcție de cât le vreți de călite și rumenite, aparatul se poate 
opri apăsând butonul Start/Stop. 

• Am pus din nou în vas carnea și kaiserul, am presărat 1 lingură 
făină și am amestecat bine. 

• Am stins cu vinul roșu și am completat cu apa. Am adăugat și 
usturoiul pisat, sare și piper, 1 frunză de dafin și roșiile. 

• Am închis capacul și am rotit către închis supapă de aburi. 
• Am setat funcția Meat/Stew, pentru 40 de minute, presiune HIGH. 

La final, se apăsa butonul Start/Stop și cu ajutorul unei linguri cu 
coadă mai lungă sau a unul clește de bucătărie se rotește supapă 
de aburi către deschis. 

• Pentru a evită orice situație neplăcută puneți și o mănușa de 
bucătărie. După ce s-a eliberat tot aburul se deschide capacul. 

• Cât timp se gătește carnea pregătim ciupercile sotate. 
• Ciupercile tăiate felii le-am călit ușor într-o tigaie cu puțin ulei. 
• Când s-au rumenit ușor am pus peste ele ceapă tăiată solzișori, 

sare și piper. 
• Am mai sotat câteva minute și am dat deoparte. 
• O mâncare simplă și gustoasă!

INGREDIENTE

• 700 g mușchiuleț de vită 

• 150 g kaiser 

• 2 cepe medii 

• 1 morcov 

• 300 ml vin roșu 

• 250 ml apa 

• 1 lingură făină 

• 3 căței usturoi 

• 1 conservă roșii în suc 

propriu 

• 1 frunză de dafin 

• sare și piper 

  

În plus: 

• 500 g ciuperci champignon 

• 200 g ceapă mică (rețetă 

prevede arpagic) 

  

Pentru servit: 

• paște fierte

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

 BOEUF BOURGUIGNON
 4 PORȚII |  2 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

1:05h
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE
• Pentru început setează Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune pe modul BROWN/SOTE pentru 20 minute și apăsa START. 
• Pe display apare HEAT, iar în momentul în care aparatul este încălzit se 

va auzi un semnal sonor. 
• Pune uleiul în oală. Tăie carnea de vită felii. 
• Trece feliile de carne ușor prin făină, apoi, pe rând, prăjește-le în vasul 

Multicooker-ului Crock-Pot Express, până se deschid ușor la culoare și 
devin marginile ușor rumene. 

• Scoate-le într-un vas și ține-le acoperite, la cald. 
• Pune apoi untul în oală și adaugă ceapă tocată cubulețe împreună cu 

hribii tăiați fâșii și sotează-le 5 minute. 
• Pune sosul de soia și bucățile de carne. 
• Amestecă ușor și toarnă 300 ml apa. 
• Apăsa butonul Stop și alege de data asta din panou programul 

MEAT/STEW și setează timpul la 45 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. 
• Cu ajutorul unei spatule lungi și cu mănușa de bucătărie, rotește 

supapă permițând să se elibereze aburul. 
• Când acest lucru s-a încheiat, mai așteaptă 5 minute, apoi deschide 

capacul. 
• Amestecă amidonul cu 30-40 ml apa rece, adaugă-l în vas și 

amestecă ușor să nu rupi carnea, pune usturoiul pisat, foaia de dafin, 
potrivește gustul de sare (ai grijă că și sosul de soia sărează mâncarea) 
apoi pune capacul la loc pentru 2-3 minute. Nu este cazul să mai 
închizi supapă. 

• Apăsa butonul Stop și servește mâncarea presărată cu pătrunjel 
verde tocat, alături de orez, cartofi nature sau legume fierte la abur.  

Poftă bună! 

INGREDIENTE

• 800-900 g vită 

• 500 g hribi 

• 3 linguri ulei de măsline. 

• 50 g unt 

• 2 cepe 

• 4 linguri sos soia 

• o foaie de dafin 

• 4 căței usturoi 

• puțină făină 

• 300 ml apa 

• 2 linguri amidon alimentar 

• pătrunjel verde

    Rețetă preparată de Rețete Papa Bun cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 ESCALOP DE VITĂ
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

1:10h
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

• Ficățeii îi spălați bine, îndepărtați toate pielitele și îi puneți 
într-o sită la scurs. 

• Ardeii galbeni și kapia îi coaceți pe o tablă, pe toate părțile. 
• Îi puneți într-o cratiță și îi acoperiți cât sunt fierbinți, pentru 

20-25 de minute. 
• După acest timp, îi decojiți, îndepărtați cotoarele și semințele. 
• Îi tăiați în fâșii, apoi în cuburi mai mari. 
• Ceapă curățată o tocați mărunt, usturoiul îl curățați și îl 

mărunțiți. 
• Conectați Multicooker-ul Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune la o sursă de curent. 
• Apăsați funcția Brown/Sauté, apoi butonul Start/Stop, puneți 

uleiul. 
• Adăugați ficățeii, ceapă și usturoiul. 
• Amestecați din când în când în ei, până se rumenesc ușor. Îi 

sotati circa 5 minute, nu mai mult. 
• Adăugați ardeii copți tăiați, sucul de roșii, sare, piper, boia 

dulce și iute, cimbrișorul, iar la final ¾ de cană cu apa. 
• Amestecați bine. 
• Acum apăsați funcția Meat/Stew, setați un timp de 25 de 

minute, presiune High. 
• Puneți capacul, rotiți pe poziția blocat, la fel și supapă de 

abur să fie blocată. 
• Când a trecut timpul de gătire, apăsați butonul Start/Stop, 

deschideți supapă de aburi să se elibereze. 
• După ce a ieșit tot aburul, deschideți capacul. 
• Serviți ficățeii cu mămăliguță caldă, pe care presărați niște 

parmezan râs. 
Poftă bună! 

INGREDIENTE

• 650 gr ficăței de pui 

• 2 cepe potrivite 

• 3 ardei galbeni 

• 2 ardei kapia 

• 1 cățel de usturoi 

• sare 

• piper 

• boia de ardei dulce 

• boia de ardei iute 

• 1 linguriță rasă cimbrișor 

• 2 linguri ulei 

• 3-4 linguri suc de roșii de 

casă

    Rețetă preparată de Rocsy în bucătărie cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 FICĂȚEI DE PUI CU ARDEI COPȚI
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

30min
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

• Spălați carnea de vită și o ștergeți cu niște servevetele, apoi o 

tăiați bucăți potrivite. 

• Ceapă curățată o tăiați pe jumătate, apoi solzișori. 

• Morcovul decojit îl tăiați rondele, roșiile decojite le mărunțiți. 

• Usturoiul curățat îl tăiați bucăți mai mari. 

• În oală Multicooker-ului Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune puneți ceapă, morcovul, roșiile decojite, amestecați. 

• Adăugați carnea de vită, usturoiul, sare, piper, boia dulce și 

amestecul de legume și amestecați. 

• La final turnați vinul, dați drumul la crenguță de cimbru, foaia 

de dafin și roșiile cherry. 

• Conectați aparatul la o sursă de curent. 

• Puneți capacul, rotiți pe poziția blocat, iar supapă de abur să 

fie deblocata. 

• Apăsați funcția SLOW COOK, un timp de 4 ore și presiune 

High. 

• Apăsați butonul START/STOP. 

• Lăsați aparatul să își facă treabă în voie, fără a avea grijă lui. 

• Dacă folosiți vin de magazin, care este mai alcoolizat, folosiți 

mai întâi funcția Brown/Sote pentru 10-15 minute, apoi Slow 

Cook. 

• După ce friptură este gata și timpul de gătire s-a terminat, 

apăsați butonul START/STOP. 

• Acum puteți scoate capacul.  

• Carnea este extrem de fragedă, delicioasă! 

• Serviți friptură alături de un piure de cartofi cremos.

INGREDIENTE

• 700 g pulpă de vită 

• 1 ceapă 

• 1 morcov 

• 250 g roșii decojite un suc 

propriu 

• 1 mână roșii cherry 

• sare 

• piper 

• boia de ardei dulce 

• 1 linguriță amestec de 

legume natural 

• 1 foaie de dafin 

• 1 crenguță cimbru 

• 4 căței de usturoi 

• 1 cană de vin roșu de țară

    Rețetă preparată de Rocsy în bucătărie cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 FRIPTURĂ DE VITĂ CU VIN
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

4h
GATA ÎN

SLOW COOK



MOD DE PREPARARE

• Porționăm carnea bine spălată și curățată și o stropim cu zeamă de 
lămâie pentru frăgezire.

• Presărăm sare peste ea și o lăsăm la odihnit, la rece, până pregătim 
restul ingredientelor.

• Scurgem măslinele, le clătim și le lăsăm pentru câteva minute în 
apă rece.

• Curățăm prazul, îl spălăm și îl tocăm rondele, la fel și morcovii.
• Curățăm ardeiul și îl tocăm fâșii.
• Scurgem ciupercile și le tocăm mai mărunt.
• Când avem toate aceste ingrediente pregătite dăm startul 

preparării rețetei Iepure cu praz și măsline la Multicooker Crock-Pot 
Express cu gătire sub presiune.

• Turnăm uleiul în oala aparatului, apoi adăugăm pe rând toate 
legumele, apoi pasta de roșii, ierburile de grădină uscate și carnea.

•  Turnăm apă doar atât cât să fie ingredientele acoperite și punem 
capacul aparatului, comutându-l pe poziția închis, adică spre 
semnul de pe vas, cu lacăt închis.

• Ne asigurăm ca supapa de pe capac să fie în poziția pentru 
eliberare a aburului, pentru că la gătirea lentă nu avem nevoie de 
presiune.

• Conectăm aparatul la sursa de tensiune și apăsăm tasta SLOW 
COOK.

• Alegem modul de temperatură apăsând tasta HIGH și setăm 
timpul pentru 4 ore.

• Și gata, putem pleca la piață, la coafor sau putem face orice altceva 
numai mâncare, nu.

• Mâncarea o prepară minunatul Multicooker Crock-Pot Express cu 
gătire sub presiune.

• După expirarea timpului, deschidem capacul rotindu-l spre semnul 
cu lacăt deschis și testăm ingredientele dacă sunt pătrunse.

INGREDIENTE

• 500 g carne de iepure 

• 2 fire de praz 

• 2 morcovi 

• 1 ardei roșu 

• 200 g ciuperci din conservă 

• 150 g măsline cu sâmburi 

• 300 g pastă de roșii 

• sare, după gust 

• 1 lingurită ierburi de 

grădină, uscate 

• zeamă de la 1/2 lămaie 

• 50 ml ulei 

• 250 ml apă 

• 1 legătură de pătrunjel 

verde 

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

 IEPURE CU PRAZ ȘI MĂSLINE
 2 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

4h
GATA ÎN

SLOW COOK



MOD DE PREPARARE

• Asezonăm pieptul de porc cu sare și piper, apoi îl îmbrăcăm 
cu un amestec de condimente (turmeric, ghimbir, scorțișoară 
și usturoi), astfel încât să fie uniform acoperit de acestea. 

• La final presărăm amidon având grijă că pieptul de porc să 
fie acoperit cât mai bine. 

• Turnăm în vasul Multicooker-ului Crock-Pot Express supă, 
apoi sucul de roșii și sosul de soia. 

• Adăugăm zahărul și mierea de albine și amestecăm până se 
omogenizează. 

• Punem pieptul de porc în vas, punem capacul vasului și 
pornim aparatul pe funcția de gătit carne (MEAT/STEW). 

• În 35 minute mâncarea noastră este gata, iar sosul este gros 
și lipicios. 

• În acest timp putem pregăti garnitură: fierbem 200 g orez cu 
bob lung în 450 ml apa cu sare, la foc mic, cu capac. Acest 
lucru ne va răpi 15-20 minute. 

• Orezul trebuie să fiert, dar al-dente. 
• În momentul în care terminăm de fiert orezul pieptul de porc 

va fi gata și putem să le mâncăm împreună. 
• Punem orezul pe un platou, apoi aranjăm bucățile de carne 

unse cu sosul chinezesc peste orez. 
• Decoram cu ceapă verde sau pătrunjel. 

INGREDIENTE

• 1 kg piept de porc 

• 150 g suc de roșii 

• 250 ml supă pui/ vită/ apa 

• 100 ml sos de soia 

• 40 ml oțet de orez 

• 70 g zahăr brun 

• 20 g miere de albine 

• 1 linguriță rasă pudra de 

ghimbir 

• 1 linguriță rasă turmeric 

• ½ linguriță pudra de 

scorțișoară 

• sare 

• ½ linguriță pudra de usturoi 

• piper 

• 1 lingură cu vârf de amidon 

  

Pentru garnitură: 

• 200 g orez cu bob lung 

• 450 ml apa 

• sare 

    Rețetă preparată de Diva în Bucătărie cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

  PIEPT DE PORC CHINEZESC
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

POULTRY

40min
GATA ÎN

MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

• Într-un bol amestecați boiaua de ardei, usturoiul pudra, sărea 
și piperul. 

• Amestecul de condimente se pune pe toată suprafața 
puiului. 

• Se pornește aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire 
sub presiune pe poziția SAUTé și se pune lingură de ulei. 

• Când s-a înfierbântat uleiul, se sotează puiul pe ambele părți, 
mai întâi cu pieptul în jos, apoi se întoarce pe partea cealaltă. 
Se sotează câte 5 minute pe fiecare parte. 

• Se introduce în Crock-Pot Express Multicooker cu gătire sub 
presiune supă de pui, usturoiul și sucul de lămâie. 

• Se închide etanș capacul aparatului și se setează pe POULTRY 
la 27 de minute. Timpul se setează în funcție de mărimea 
puiului. 

• Când a expirat timpul, se lasă să se elibere presiunea în mod 
natural. 

• Când deschideți capacul, folosiți o mănușa de bucătărie. 
• Se scoate cu ajutorul unei spatule de plastic. Puiul trebuie 

manevrat ușor, că să nu se rupă. 
• Se pune pe platou și se servește cu garnitură preferata. 
Poftă bună! 

INGREDIENTE

• 1 pui întreg 

• sucul de la o jumătate de 

lămâie 

• 1 cățel de usturoi 

• 1 lingură de ulei 

• 2 lingurițe de boia de ardei 

dulce 

• 1 linguriță de usturoi pudra 

• 250 ml supă de pui 

• legume sau apa 

• sare și piper 

    Rețetă preparată de Cartederetete.ro cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 PUI ÎNTREG CU BOIA ȘI USTUROI
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

60min
GATA ÎN

SAUTE POULTRY



MOD DE PREPARARE
• Gălbiorii se curăță bine, se taie cuburi mari. Se spala sub jet puternic 

de apă, apoi se lasă la scurs. Hribii se scot din conservă, se taie cuburi. 
Ceapa și morcovul se curăță, se spală și se toacă mărunt. Pătrunjelul 
se spală și se taie foarte mărunt. 

• Se seteaza funcția Brown/ Sauté, pentru a rumeni legumele.
• Acesta funcție permite utilizarea aparatului pentru rumenire/sotare, 

fără a fi necesar capacul. Practic se folosește ca și un vas pe aragaz în 
care se călesc/ rumenesc ingredientele.

• Se selectează timpul 5 minute, apoi se apasă tasta Start/ Stop și 
aparatul începe să se încingă.

• În momentul acesta, se afișeaza textul Heat, semn că aparatul a 
început să se încălzească.

• În momentul în care va atinge temperatura necesară pentru rumenire, 
va începe să gătească conform setărilor alese.

• În cuva interioară, se pun 2 linguri de ulei, se adaugă ceapa și 
morcovul și un praf de sare. Se amestecă cu o lingură din lemn până 
se rumenesc.

• Se adaugă gălbiorii și hribii tăiați grosier, se mai adaugă un praf de 
sare. Se lasă să se rumenească și aceștia și în momentul în care s-a 
scurs timpul, se adaugă o cană cu apă.

• Se acoperă cu capacul din dotare si se blochează în poziția închis.
• Se rotește spre închis supapa de abur. Se selectează funcția Meat/

Stew, presiune High și timpul de gătire de 10 minute.
• După ce timpul s-a scurs, cu ajutorul unui clește de bucătărie, rotim 

supapa astfel încât să elibereze aburul. După ce s-a eliberat tot aburul, 
se rotește capacul în poziția deblocare și se scoate foarte ușor.

• Se adaugă smântâna, un cățel de usturoi tocat, se potrivește gustul cu 
sare și piper și se selectează din nou funcția Brown/ Sauté, timpul de 
5 minute.

• Se amestecă ușor până scade sosul format. Se adaugă pătrunjelul 
verde tocat, se mai amestecă de 2 ori, apoi se apasă tasta Start/ Stop.

• Se servește tocănița cu mămăliguță cu verdețuri și telemea!

Pofta buna!

INGREDIENTE

• 500 g gălbiori proaspeți

• 100 g hribi uscați 

(conservați)

• 1 ceapă albă

• 1-2 morcovi mici

• 2 linguri ulei de floarea 

soarelui

• 1 cana cu apa (250 ml)

• 400 g smântână grasă

• sare

• piper

• pătrunjel verde

opțional: usturoi

    Rețetă preparată de Laura’s Sweets cu Crock-Pot® Express Multicooker cu gătire sub presiune  

 TOCĂNIȚĂ DE GĂLBIORI
 2 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

20min
GATA ÎN

SAUTE MEAT/STEW



MOD DE PREPARARE

• Mai întâi diluăm iaurtul natural cu puțin lapte proaspăt, apoi 
turnăm treptat și restul de lapte, omogenizând amestecul.

• Îl turnăm în vasul Multicooker-ului Crock-Pot Express cu gatire sub 
presiune.

• Așezăm capacul rotindu-l din poziția cu semn de lacăt deschis 
spre poziția cu semn de lacăt închis.

• Supapa o lăsăm pe poziția deschis.
• Conectăm aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune la sursa de tensiune și setăm programul YOGURT.
• Se va seta implicit o durată de 8 ore și temperatura LOW.
• Mergem pe mâna aparatului și lăsăm setarea implicită.
• Apăsăm butonul Start, iar pe ecran vom avea afișajul HEAT, 

pentru câteva minute, până când aparatul ajunge la temperatura 
dorită, apoi eliberează un semnal sonor și apare timpul setat 
pentru gătit.

• După expirarea timpului setat, se aude din nou un semnal sonor, 
iar aparatul Multicooker Crock-Pot Express cu gătire sub presiune 
se oprește, fără a mai trece de data aceasta pe modul de păstrare 
a alimentelor la cald.

• Deconectăm aparatul de la sursa de curent, rotim capacul spre 
poziția deschis și scoatem vasul cu deliciosul iaurt.

• Îl lăsăm să se tempereze 10-15 minute în cămară, sau pe balcon, 
apoi îl dăm la frigider pentru 1-2 ore înainte de a-l servi.

• Nu este recomandat să umblăm la el până nu se răcește definitiv 
pentru că îi putem influența textura.

• Răcindu-se la frigider, rămâne gros și nu se formează mult lichid, 
adică zer.

• Textura iaurtului va depinde implicit și de tipul de lapte folosit, de 
consistența acestuia în grăsimi, etc.

• Se poate prepara iaurt natural și fără a amesteca laptele cu un 
iaurt deja preparat, dar diferența este că va ieși mai puțin gros și 
se va forma mult zer. Vă spun asta din propria experiență, pentru 
că am preparat foarte des iaurt.

INGREDIENTE

• 2 l lapte natural de vacă, 

proaspăt

• 400 g iaurt natural

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

 IAURT NATURAL DIN LAPTE DE VACĂ
 6 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE LOW

8h
GATA ÎN

YOGURT



MOD DE PREPARARE

• În vasul Multicooker-ului Crock-Pot Express cu gătire sub 

presiune pune orezul, zahărul și laptele de cocoș. 

• Amestecă ușor cu o spatulă. 

• Adaugă laptele de vacă și apa, apoi zahărul vanilat, coajă 

de lămâie, vanilia, batonul de scorțișoară și semințele de 

cardamom. 

• Pune capacul rotind din poziția deschis spre poziția închis. 

• Verifică supapă pentru aburi care trebuie să fie închisă. 

• Setează programul DEȘERT, presiune Low 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.  

• Se recomanda folosirea unei mănuși de bucătărie în 

momentul deschiderii capacului. 

• Servește orezul cu lapte cald sau rece, cu scorțișoară 

măcinată deasupra.

Pofta buna!

INGREDIENTE

• 200 g orez 

• 500 ml lapte de vacă 

• 500 ml apa 

• 200 ml lapte de cocoș 

• 100 g zahăr 

• 1 linguriță coajă deshidratată 

de lămâie 

• 1 linguriță vanilie 

• 10 g zahăr vanilat 

• 1 baton scorțișoară 

• 6 semințe cardamom 

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

 OREZ CU LAPTE
 4 PORȚII |  1 COMPLEXITATE |  PRESIUNE HIGH

30min
GATA ÎN

DESSERT




