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Οδηγίες λειτουργίας

Συγχαρητήρια για την αγορά του αρτοπαρασκευαστή 
- Μερικά προγράµµατα µηχανών παρέχουν δύο διαφορετικά επίπεδα για το ψήσιµο µεγάλων ή µικρών ποσότητων 
ψωµιού. Ο αρτοπαρασκευαστής προσφέρει 12  προ - εγκατεστηµένα προγράµµατα µε 50  διαφορετικές επιλογές. 
Υπάρχει ένα απολύτως νέο πρόγραµµα µε το οποίο µπορείτε είτε απλά να ψήσετε µία φρέσκια φέτα ψωµί ή να 
ζεστάνετε µία φέτα που έχει ήδη ψηθεί.

- Μπορείτε ακόµη να προγραµµατίσετε τον αρτοπαρασκευαστή, π.χ. µπορείτε να προγραµµατίσετε από πριν ένα 
πρόγραµµα µέχρι 13  ώρες λειτουργίας.

Η συσκευή είναι απολύτως αυτόµατη και εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη. Θα βρείτε επίσης τις συνταγές για τις 
ακόλουθες συνταγές:

- Άσπρο ψωµί, ψωµί καρυδιών & σταφίδων, ολόκληρο ψωµί γεύµατος, ψωµί µε βούτυρο και γάλα, ψωµί κρεµµυδιών, 
ψωµί επτά δηµητριακών, ψωµί ηλίανθων, κοινό άσπρο ψωµί και ψωµί µε προζύµι.

- Ζύµη που πρέπει να δουλευτεί περαιτέρω
- Μαρµελάδα που ο αρτοπαρασκευαστής µπορεί να µαγειρέψει.

Οδηγίες ασφαλείας

∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις προσεκτικά!

1. Μην αγγίζετε οποιεσδήποτε από τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιµοποιείστε γάντια φούρνου! Ο 
αρτοπαρασκευαστής καίει πολύ µετά από το ψήσιµο.

2. Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο ή τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Προσοχή! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο υπό επίβλεψη. Όταν ψήνεται χρησιµοποιώντας το 

χρονόµετρο, ρυθµίστε έτσι ώστε η συσκευή να εποπτεύεται κατάλληλα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
4. Παρακολουθείτε τη συσκευή όταν είναι γύρω παιδιά! Αποσυνδέστε τη συσκευή εάν δεν χρησιµοποιείται και 

πριν την καθαρίσετε.  Πριν αφαιρέσετε τα ενιαία µέρη της συσκευής αφήστε την να κρυώσει.
5. Μην χρησιµοποιήσετε ποτέ τη συσκευή µε ένα ελαττωµατικό καλώδιο, µετά από δυσλειτουργίες ή εάν η συσκευή 

χαλάσει από οποιαδήποτε άποψη! Σε οποιαδήποτε περίπτωση έχετε τον έλεγχο εξυπηρετήσεων πελατών και 
επισκευάστε την εάν είναι απαραίτητο. Μην προσπαθήσετε ποτέ να την επισκευάσετε οι ίδιοι. Η εγγύηση δεν θα 
ισχύει στην τελευταία περίπτωση.

6. Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή µπορεί να προκαλέσει ζηµιά. Χρησιµοποιήστε τη 
συσκευή αποκλειστικά για τον προβλεπόµενο σκοπό.

7. Βάλτε τη συσκευή σταθερά στο µετρητή για να αποφύγετε ό,τι πέφτει κατά τη διάρκεια της ζύµωσης µιας παχιάς 
ζύµης. Στην περίπτωση εξαιρετικά οµαλών µετρητών η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα λεπτό λαστιχένιο 
επίπεδο για να µην σας πέσει η συσκευή.

8. Ο αρτοπαρασκευαστής πρέπει να κρατείτε σε µια απόσταση τουλάχιστον 10 εκατ. από άλλα αντικείµενα όταν 
λειτουργεί. Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε εσωτερικό χώρο.

9. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν ακουµπάει σε οποιαδήποτε καυτή επιφάνεια και ότι δεν κρέµεται έτσι ώστε να 
αποφύγετε, παραδείγµατος χάριν, τον κίνδυνο να το αρπάξουν τα παιδιά.

10. Μην τοποθετήσετε ποτέ τη συσκευή είτε κοντά σε αέριο είτε σε µία ηλεκτρική θερµάστρα ή σε έναν καυτό φούρνο.
11. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισµό της συσκευής ειδικά όταν είναι πλήρες µε καυτά υγρά (µαρµελάδες)!
12. Μην αφαιρέστε ποτέ το καπάκι ενώ η συσκευή λειτουργεί ακόµα!
13. Μην γεµίζετε τον κάδο ψησίµατος µε περισσότερα συστατικά από αυτά που απαιτεί η συνταγή! Εάν 

συµβεί αυτό, το ψωµί δεν θα ψηθεί οµοιόµορφα ή η ζύµη θα ξεχειλίσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.
14. Μην βάζετε µέσα στη συσκευή φύλλα αλουµινίου µετάλλων ή άλλα υλικά δεδοµένου ότι µπορεί να προκαλέσουν 

πυρκαγιά ή βραχυκύκλωµα!
15. Μην καλύπτετε τη συσκευή µε πετσέτες ή άλλα υλικά κατά τη διάρκεια της χρήσης! Η θερµότητα και ο ατµός πρέπει 

να είναι ελεύθεροι να βγουν. Κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή καλύπτεται µε εύφλεκτα υλικά ή αν έρθει σε επαφή 
µε κουρτίνες, κ.λ.π.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος εάν αυτή η συσκευή χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς λόγους ή από οποιαδήποτε άλλη 
άποψη ή τρόπο που δεν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που παρέχονται.



Μέρη και σχέδια

Α Κάλυµµα, µετακινούµενο Ε Κάδος ψησίµατος Ι Περίβληµα
Β Λαβή Ζ Γάντζοι ζύµωσης Κ ∆ευτερεύουσα διέξοδος
Γ Ταµπλό παρακολούθησης Η Τµήµα ψησίµατος Λ Καλώδιο
∆ ∆ιέξοδος Θ Ταµπλό ελέγχου M ∆ιακόπτης on/off

Εξαρτήµατα (δεν φαίνονται): 1 γάντζος για να µετακινεί τους γάντζους ζύµωσης, 1 κουτάλι µέτρησης,
1 κύπελλο µέτρησης

Ταµπλό ελέγχου 

1 Οθόνη οδηγήσεων Παρουσιάζει το χρόνο που απέµεινε πριν το τέλος του προγράµµατος

2 Κουµπί START/STOP Για να αρχίσει και να σταµατήσει το πρόγραµµα

3 FARBE (Χρώµα) - κουµπί Για να ρυθµίσετε το επιθυµητό επίπεδο ψησίµατος

4 TEIGMENGE (Ποσότητα ζύµης) - κουµπί Για να ρυθµίσετε τα επίπεδα 2 βαρών όπως περιγράφεται παρακάτω

5 AUSWAHL (Επιλογή) - κουµπί Για να επιλέξετε το πρόγραµµα

6 Κουµπιά ZEIT (Χρόνος) Για να προγραµµατίστε εκ των πρότερων το χρονόµετρο
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Περιγραφή της οθόνης ελέγχου

Βάλτε την πρίζα σε µια κατάλληλα εγκατεστηµένη προστατευτική υποδοχή 230V/50Hz.
Ανοίξτε τη συσκευή µε το διακόπτη (Λ).

1. ΟΘΟΝΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Αυτό επιδεικνύει τα σήµατα όταν η συσκευή είναι έτοιµη για χρήση. Αντιστοιχεί στο κανονικό πρόγραµµα. "1 3:00" εµφανίζεται στην 
οθόνη. Το "1" διευκρινίζει ποιο πρόγραµµα έχει επιλεχτεί και το "3:00" είναι το µήκος του προγράµµατος. Η θέση των δύο βελών 
παρέχουν πληροφορίες για το επιλεγµένο επίπεδο ψησίµατος και το βάρος. Η βασική ρύθµιση αφού ανοίξετε τη συσκευή είναι: 
"ανώτερο βάρος" και "µέσο επίπεδο ψησίµατος". Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πορεία του προγράµµατος µπορεί να διαβαστεί 
στην οθόνη. Καθώς το πρόγραµµα προχωρά τα ψηφία του καθορισµένου χρόνου θα µειωθούν σταδιακά.

2. Κουµπί START/STOP 
Για να αρχίσει και να σταµατήσει το πρόγραµµα. Μόλις πατηθεί το κουµπί START/STOP, τα σηµεία της χρονικής αξίας αρχίζουν να 
αναβοσβήνουν. Χρησιµοποιήστε το κουµπί START/STOP για να σταµατήσετε το πρόγραµµα σε οποιαδήποτε στιγµή. Κρατήστε το 
κουµπί πιεσµένο έως ότου ακουστεί ένα ηχητικό σήµα. Η αρχική θέση του προαναφερθέντος προγράµµατος έναρξης εµφανίζεται στην 
οθόνη. Εάν θέλετε να το χρησιµοποιήσετε για άλλες ανάγκες, επιλέξτε µε το κουµπί AUSWAHL.

3. ZEIT κουµπιά
Τα ακόλουθα προγράµµατα µπορούν να αρχίσουν µε το χρονόµετρο: κανονικό, άσπρο ψωµί, γλυκό ψωµί, ζύµη, µαρµελάδες, κέικ, 
σάντουιτς και ψήσιµο. Τα προγράµµατα SCHNELL και ULTRA SCHNELL µπορούν να ξεκινήσουν µε το χρονόµετρο. Οι ώρες και τα 
λεπτά της προετοιµασίας που πρέπει να αρχίσει πρέπει να προστεθούν στο σχετικό βασικό χρόνο για το ειδικό πρόγραµµα και 
επιπλέον 1ώρα για το χρόνο προθέρµανσης (µετά το τέλος της διαδικασίας ψησίµατος). Μέγιστος χρόνος 13 ωρών µπορεί να τεθεί.
Παράδειγµα: Είναι 8:30 µ.µ. και το ψωµί σας πρέπει να είναι έτοιµο το επόµενο πρωί στις 7:00  π.µ., αυτό εποµένως πρέπει είναι σε 10 
ώρες και 30  λεπτά. Πιέστε το κουµπί ZEIT µέχρι να φτάσετε στο 10:30  δεδοµένου ότι υπάρχει µια διάρκεια 10 ωρών και 30 λεπτών 
µεταξύ "τώρα" (8:30 µ.µ.) και του χρόνου ολοκλήρωσης. Κατά το ψήσιµο µε τη χρήση χρονοµέτρου, πρέπει να σιγουρευτείτε  ότι η 
συσκευή χρησιµοποιείται υπό την κατάλληλη επίβλεψη.
Κατά το ψήσιµο µε τη χρήση χρονοµέτρου, µην χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε φθαρτά συστατικά όπως το γάλα, αυγά, φρούτα, γιαούρτι, 
κρεµµύδια, κ.λ.π.!

4. FARBE κουµπί
Το επιθυµητό επίπεδο ψησίµατος τίθεται µε αυτό το κουµπί    (hell - mittel - dunkel)

(ελαφρύ - µέτριο - καλοψηµένο).
5. TEIGMENGE κουµπί
Επιτρέπει τις ακόλουθες ρυθµίσεις στα διάφορα προγράµµατα: 
STUFE I = για µικρά ψωµιά βάρους µέχρι 750 γρ.
STUFE II = για µεγάλα ψωµιά βάρους µέχρι 1000 γρ.

6. AUSWAHL κουµπί
Χρησιµοποιείστε το κουµπί AUSWAHL για λειτουργήσει ένα από τα διαθέσιµα προγράµµατα. Χρησιµοποιήστε τα προγράµµατα για τις 
ακόλουθες συνταγές:
1. NORMAL (Κανονικό) Για άσπρο σίτου και σίκαλης ψωµί. Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται περισσότερο
2. SCHNELL (Γρήγορα) Για τη γρήγορη προετοιµασία του λευκού και του σίτου και σίκαλης ψωµιού
3. WEISSBROT (Άσπρο ψωµί) Για την προετοιµασία ιδιαίτερα ελαφριού άσπρου ψωµιού
4. SUSSES BROT (Γλυκό ψωµί) Για την προετοιµασία γλυκιάς ζύµης
5. VOLLKORN (Ολόκληρο γεύµα) Για ψωµί ολόκληρου γεύµατος
6. KUCHEN (Κέικ) Για κέικ µε αλεύρι που φουσκώνει µόνο του
7. TEIG (Ζύµη) Για την προετοιµασία ζύµης
8. BACKEN (Ψήσιµο) Για το ψήσιµο ψωµιού ή κέικ
9. MARMELADE (Μαρµελάδα) Για να φτιάχνετε µαρµελάδες
10. SANDWICH (Σάντουιτς) Για να προετοιµάσετε ελαφρύ ψωµί σάντουιτς

Λειτουργίες αρτοπαρασκευαστή

Λειτουργία σειρήνων
Η σειρήνα αποχωρεί:
- Όταν πιέσετε όλα τα πλήκτρα προγράµµατος
- Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου ζύµωσης των προγραµµάτων NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, KUCHEN και SANDWICH 

για να επισηµάνουν ότι τα δηµητριακά, τα φρούτα, τα καρύδια ή άλλα συστατικά µπορούν να προστεθούν.
- Όταν το τέλος του προγράµµατος επιτυγχάνεται.
Κατά τη διάρκεια της φάσης θέρµανσης στο τέλος της διαδικασίας ψησίµατος το ακουστικό σήµα χτυπά αρκετές φορές.

Λειτουργία επανάληψης
Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος ο αρτοπαρασκευαστής πρέπει να ξεκινήσει πάλι. Αυτό είναι δυνατό µόνο εάν το πρόγραµµα 
σταµάτησε προτού να φτάσει στη φάση ζύµωσης. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή!

Λειτουργίες ασφάλειας
Εάν η θερµοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή (περισσότερο από 40°C) για ένα νέο πρόγραµµα αφού έχετε χρησιµοποιήσει τη 
συσκευή προηγουµένως, H:HH θα εµφανιστεί στην οθόνη όταν πιέσετε την έναρξη πάλι και ένα ακουστικό σήµα δίνεται. Εάν συµβεί 
αυτό, πιέστε το κουµπί START/STOP πριν το µήνυµα H:HH διαγραφεί και η βασική ρύθµιση εµφανιστεί στην οθόνη. Αφαιρέστε  τον 
κάδο και περιµένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή.
Το πρόγραµµα BACKEN µπορεί να ξεκινήσει αµέσως ακόµα και όταν η συσκευή είναι ακόµα καυτή.



Εντολές και Φάσεις προγράµµατος του αρτοπαρασκευαστή

Βάλτε τον κάδο ψησίµατος
Ο αντικολλητικός κάδος ψησίµατος πρέπει να µπει ελαφριά προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) και κλειδώνει στη θέση του στη µέση 
από τη βάση του τµήµατος ψησίµατος. Κατόπιν γυρίστε τον κάδο σταθερά δεξιόστροφα. Για να αφαιρέσετε τον κάδο ψησίµατος 
επαναλάβετε την ίδια διαδικασία αλλά αντίθετα.

Βάλτε στα συστατικά
Τα συστατικά πρέπει να µπουν στον κάδο ψησίµατος µε τη σειρά που διευκρινίζεται στη σχετική συνταγή.

Ανάψτε τον αρτοπαρασκευαστή
Βάλτε το βύσµα σε µια κατάλληλα εγκατεστηµένη πρίζα 230V/50 Hz και ανοίξτε τον αρτοπαρασκευαστή µε τον διακόπτη 
On/Off.

Επιλέξτε πρόγραµµα
1. Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα µε το κουµπί AUSWAHL.
2. Επιλέξτε τον επιθυµητό βαθµό ψησίµατος.
3. Επιλέξτε την επιθυµητή ποσότητα ζύµης.
4. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ZEIT για να ρυθµίσετε το χρόνο όταν το πρόγραµµα πρόκειται να αρχίσει.
5. Πιέστε το κουµπί START/STOP.

Παρακαλώ σηµειώστε!
Τα προγράµµατα: NORMAL, SCHNELL, WEISSBROT, SUSSESBROT, VOLLKORN, TEIG, SANDWICH ξεκινούν µε την προθέρµανση 
των συστατικών. Κατά την διάρκεια  αυτής της ώρας το πρόγραµµα ξεκινάει χωρίς να κινούνται οι γάντζοι ζύµωσης. Για περισσότερες 
λεπτοµέρειες παρακαλώ δείτε τον πίνακα “Επιπτώσεις των Προγραµµάτων”.

Ανακατέψτε και ζυµώστε την ζύµη
Ο αρτοπαρασκευαστής ανακατεύει και ζυµώνει αυτόµατα µέχρι η ζύµη να φτάσει στην κατάλληλη υφή.

Αφήστε τη ζύµη να φουσκώσει
Μετά από τον τελευταίο κύκλο ζύµωσης ο αρτοπαρασκευαστής θερµαίνεται στη βέλτιστη θερµοκρασία για το φούσκωµα της ζύµης.

Ψήσιµο
Ο αρτοπαρασκευαστής ορίζει τη θερµοκρασία και το χρόνο ψησίµατος αυτόµατα. Εάν το ψωµί δεν έχει πάρει χρώµα στο τέλος του 
προγράµµατος ψησίµατος, χρησιµοποιήστε το πρόγραµµα BACKEN για να το ψήσετε περισσότερο. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το 
κουµπί START/STOP, κατόπιν επιλέξτε το πρόγραµµα BACKEN και έναρξη. Όταν ο επιθυµητός βαθµός ψησίµατος επιτευχθεί, 
σταµατήστε τη διαδικασία.

Θέρµανση
Μόλις τελειώσει το ψήσιµο, η σειρήνα χτυπάει για να επισηµάνει ότι το ψωµί ή οποιαδήποτε άλλη συνταγή µπορεί να βγει. Ο χρόνος 
θέρµανσης µίας ώρας αρχίζει αµέσως.

Τέλος των φάσεων προγράµµατος
Παρακαλώ σβήστε τη συσκευή στο τέλος του προγράµµατος πατώντας τον διακόπτη on/off (Μ) στο "0". Τώρα  βγάλτε τον κάδο 
ψησίµατος χρησιµοποιώντας γάντια φούρνου, γυρίστε τον ανάποδα και αν δεν πέσει αµέσως το ψωµί επάνω στο πλέγµα, µετακινήστε 
τον άξονα ζύµωσης πέρα δώθε µερικές φορές από κάτω µέχρι να βγει το ψωµί. Εάν ένας από τους γάντζους ζύµωσης είναι ακόµα 
κολληµένος στο ψωµί, πάρτε το γάντζο που παρέχεται στη συσκευή. Βάλτε το κάτω από τη ζεστή φραντζόλα στο σχεδόν κυκλικό 
άνοιγµα της σκάφης ζυµώµατος και σφηνώστε το γάντζο ενάντια στη χαµηλότερη άκρη της σκάφης ζυµώµατος κατά προτίµηση όπου 
βρίσκεται η λεπίδα της σκάφης ζυµώµατος. Κατόπιν τραβήξτε τη σκάφη ζυµώµατος προσεκτικά έξω µε το γάντζο. Μπορείτε τώρα 
εύκολα να κόψετε το ψωµί και να αφαιρέσετε εντελώς τους γάντζους ζύµωσης.



Συγχρονισµός φάσης προγράµµατος

Menu no. 1 2 3 4 5 6 7 8  10 
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Επίπεδο 1 2    1 2     1 2 

Βάρος ψωµιού  στα 

γραµµάρια, περ. 
750 1300    750 1300     750 1300 

Συνολικός χρόνος - h 3:20 3:30 1:58 3:50 1:52 3:30 3:40 2:00 1:50 1:00 1:20 3:09 3:20 

 Οι ακόλουθες χρονικές ενδείξεις είναι σε λεπτά  

Προθέρµανση 

Η µηχανή  δεν 

δουλεύει - Θέρµανση 

on/off 5/25 s)* 

17 20 5 22 3 37 40  22 - 
Θέρµανση 

on/off 

15s/15s 

11 12 

Ανακάτωµα (αριστερά) 3 3 3 3 3 3,5 3 - 15 3 

1. Ζύµωση (αριστερά) 2 2 2 2 2  - 2 - - 2 

2. Ζύµωση (δεξιά/ 

αριστερά εναλλακτικά) 

Θέρµανση on/off 5/25 s* 

13 20 16 5 13 

Κτύπηµα 

12,5 min. (ή 

θερµότητα.) 

8 min. 

Θέρµανση 

on/off 

5/25s 

16   13 

 Σήµα για να προσθέσετε τα συστατικά 

Επιδειχθείς χρόνος 
περ. 

2:54 

περ. 

2:57 

περ. 

1:33 
- - 

περ. 

2:44 

περ.  

2:47 
περ. 1:49 - - - 

περ.  

2:34 

περ. 

2:45 

1. Φούσκωµα 

Θέρµανση on/off 

(5/25 s)* 

45 - 45 - 45 - - - - 45 

Λείανση ζύµης 1 1 1 - 1 - - - — 1 

2. Φούσκωµα 

Θέρµανση on/off 

(5/25 s)* 

18 7 25 7 18 - 45 - - 18 

Λείανση ζύµης 1 - 1 - 1 - - - - 1 

3. Φούσκωµα 

Θέρµανση on/off 

(5/25 s)* 

45 25 50 27 35 - 22 - - 39 

Ψήσιµο   

Θέρµανση on/off (22/8 s), 

8/22 s αφού φθάσει  τη 

θερµοκρασία 

55 62 55 65 65 55 62 80 - 60 

45  

Ανακάτωµα 

/ Μαγείρεµα 

∆εξιά/ 

αριστερά 

Θέρµανση 

on/off 

15s/15s 

56 

Φάση 
ξεκούρασης (w/o 
θέρµανση) 

- - - - - 16 - - 20  

Ζέσταµα 

Θέρµανση on/off 
60 60 60 - 60 - - - - 60 

 Εκ των προτέρων προγραµµατισµός  

Χρονόµετρο (max) 13h - 13h - 13h - 13h 13h - 13 h 

 

Η θέρµανση είναι ανάβει µόνο εάν η θερµοκρασία δωµατίου είναι χαµηλότερη από 25°C. Εάν η θερµοκρασία δωµατίου είναι 

επάνω από 25°C τα συστατικά είναι ήδη στη σωστή θερµοκρασία και δεν χρειάζεται προθέρµανση. Για το πρώτο και το 

δεύτερο φούσκωµα η θερµοκρασία δωµατίου πρέπει να είναι επάνω από 25°C ή υψηλότερη αρκετά ώστε να κάνει τη ζύµη 

να αυξηθεί χωρίς επιπλέον θέρµανση. Η θέρµανση είναι αναµµένη µόνο εάν η θερµοκρασία δωµατίου είναι χαµηλότερη από 

35° C. Μια θερµοκρασία δωµατίου περισσότερο από 35° C είναι αρκετή για να κάνει τη ζύµη να αυξηθεί χωρίς επιπλέον 

θέρµανση.



Καθαρισµός και συντήρηση

- Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά πλύνετε την σκάφη του αρτοπαρασκευαστή (µην τον βυθίζετε ποτέ στο νερό) µε 
νερό και καθαρίστε τους γάντζους ζύµωσης.

- Συστήνεται να σκουπίσετε την σκάφη ψησίµατος και τους γάντζους ζύµωσης µε λίπος ανθεκτικό στη θερµότητα πριν χρησιµοποιήσετε 
τη συσκευή για πρώτη φορά και τους αφήστε να ζεσταθούν στο φούρνο για περίπου 10 λεπτά στους 160°C. Μόλις κρυώσουν 
καθαρίστε το λίπος (στιλβωτική ουσία) από την σκάφη ψησίµατος µε ένα πανί ή µια πετσέτα. Αυτή η λειτουργία εκτελείται για να 
προστατευθεί το αντικολλητικό επίστρωµα. Αυτή η λειτουργία µπορεί να επαναληφθεί µε τον καιρό.

- Μετά από τη χρήση αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την τακτοποιήσετε. Χρειάζεται περίπου µισή ώρα να 
κρυώσει η συσκευή και να είναι πάλι έτοιµη για ψήσιµο για ζύµωµα.

- Πριν την καθαρίσετε βγάλτε την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Μην χρησιµοποιήσετε ποτέ χηµικά προϊόντα καθαρισµού, 
βενζίνη, καθαριστικά φούρνων ή οποιοδήποτε απορρυπαντικό που µπορεί να γρατσουνίσει ή να καταστρέψει το επίστρωµα.

- Αφαιρέστε όλα τα συστατικά και τα ψίχουλα από το καπάκι και τα περιβλήµατα ψησίµατος µε µια υγρή πετσέτα.
Μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ούτε να γεµίσετε τον κάδο ψησίµατος µε το νερό! Το καπάκι µπορεί να αφαιρεθεί για 
εύκολο καθαρισµό. Αφαιρέστε το καπάκι χτυπώντας πίσω από την άρθρωση καπακιού. Μπορείτε έπειτα να αφαιρέσετε προσεκτικά το 
καπάκι σπρώχνοντας το προς τα πίσω. Για να το αντικαταστήσετε, κινηθείτε αντίθετα.

- Σκουπίστε το εξωτερικό τµήµα του κάδου ψησίµατος µε µια υγρή πετσέτα. Το εσωτερικό τµήµα του κάδου ψησίµατος πλένεται µε το 
καυτό νερό. Παρακαλώ µην το βυθίζετε στο νερό για µεγάλη περίοδο και µην χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε απορρυπαντικό.

- Και οι γάντζοι ζύµωσης και οι άξονες κίνησης χρειάζεται να καθαριστούν αµέσως µετά από τη χρήση. Εάν οι γάντζοι ζύµωσης 
παραµείνουν στον κάδο,  γίνεται δύσκολο να αφαιρεθούν αργότερα. Σε αυτήν την περίπτωση γεµίστε τον κάδο µε το ζεστό νερό και 
αφήστε το 30  λεπτά. Κατόπιν αφαιρέστε γάντζους ζύµωσης.

- Ο κάδος ψησίµατος έχει ένα αντικολλητικό επίστρωµα. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά αντικείµενα που µπορούν να γρατσουνίσουν την 
επιφάνεια κατά την καθαρισµό του. Είναι φυσιολογικό ότι το χρώµα του επιστρώµατος θα αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η 
αλλαγή δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα από καµιά άποψη.

- Πριν τακτοποιήσετε τη συσκευή, σιγουρευτείτε ότι έχει κρυώσει καλά, ότι είναι καθαρή και στεγνή. Τακτοποιήστε τη συσκευή µε το 
καπάκι κλειστό.

Ερωτήσεις & απαντήσεις για το ψήσιµο

- Το ψωµί κολλάει στον κάδο µετά από το ψήσιµο
Αφήστε το ψωµί να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά µετά από το ψήσιµο - γυρίστε ανάποδα τον κάδο. Εάν είναι απαραίτητο κουνήστε 
τους γάντζους ζύµωσης µπροστά-πίσω. Αλείψτε τους γάντζους ζύµωσης µε λίπος πριν από το ψήσιµο.
- Πώς να αποφύγετε τις τρύπες στο ψωµί εξ αιτίας της παρουσίας των γάντζων ζύµωσης
Μπορείτε να αφαιρέσετε τους γάντζους ζύµωσης µε τα δάχτυλά σας καλυµµένα µε αλεύρι πριν αφήσετε τη ζύµη να φουσκώσει για 
τελευταία φορά. Ανάλογα µε το πρόγραµµα η οθόνη πρέπει ακόµα να παρουσιάζει το συνολικό χρόνο ώρας περ. 1:30. Εάν δεν 
επιθυµήστε να γίνει αυτό, χρησιµοποιήστε το γάντζο µετά από το ψήσιµο. Εάν συνεχίζετε µε προσοχή, µπορείτε να αποφύγετε τη 
δηµιουργία µιας µεγάλης τρύπας.
-  Η ζύµη ξεχειλίζει όταν αφήνεται για να φουσκώσει
Αυτό συµβαίνει ειδικότερα όταν το αλεύρι που χρησιµοποιείται περιέχει µεγάλη ποσότητα αµυλόκολλα. Θεραπεία:
α) Μειώστε το ποσό αλευριού και ρυθµίστε τις ποσότητες των άλλων συστατικών. Όταν το ψωµί είναι έτοιµο, 
θα έχει µεγάλο όγκο.
β) Απλώστε ένα κουτάλι σούπας της θερµασµένης υγροποιηµένης µαργαρίνης στο αλεύρι.
- Το ψωµί φουσκώνει και ξεχειλίζει

α)  Εάν δηµιουργείται ένα σχήµα σε µορφή V στη µέση του ψωµιού, το αλεύρι δεν έχει αρκετή αµυλόκολλα. Αυτό σηµαίνει ότι το 
σιτάρι περιέχει επίσης λίγη πρωτεΐνη (συµβαίνει ειδικά κατά τη διάρκεια των βροχερών καλοκαιριών) ή όταν το αλεύρι είναι 
πάρα πολύ υγρό.
Θεραπεία: προσθέστε ένα κουτάλι σούπας της αµυλόκολλα σίτου για 500 γρ. του σίτου.

β) Εάν το ψωµί έχει µια µορφή χοάνης στη µέση, η πιθανή αιτία µπορεί να είναι µια από τις ακόλουθες:
- η θερµοκρασία του νερού ήταν πάρα πολύ υψηλή
- χρησιµοποιήθηκε πάρα πολύ νερό
- το αλεύρι ήταν φτωχό στην αµυλόκολλα
- σχέδιο που προκλήθηκε µε το άνοιγµα του καπακιού όταν ψηνόταν

- Πότε µπορούµε να ανοίξουµε το καπάκι του αρτοπαρασκευαστή κατά τη διάρκεια του ψησίµατος;
Γενικά, είναι πάντα δυνατό ενώ η ζύµωση είναι εν εξελίξει. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης µικρές ποσότητες αλευριού ή υγρών 
µπορούν ακόµα να προστεθούν.
Εάν το ψωµί έχει µια ιδιαίτερη πτυχή µετά από το ψήσιµο, συνεχίστε ως ακολούθως: πριν από την τελευταία φάση φουσκώµατος 
(Ανάλογα µε το πρόγραµµα η οθόνη πρέπει ακόµα µετράει σε έναν συνολικό χρόνο περ. 1:30 ώρα) ανοίξτε το καπάκι µε προσοχή και 
σύντοµα και χαράξτε την κρούστα του ψωµιού ενώ διαµορφώνεται µε ένα αιχµηρό προ-θερµασµένο µαχαίρι, ρίξτε δηµητριακά ή 
απλώστε ένα µίγµα αλευριού πατάτας και νερό στην κρούστα για να του δώσει µία γυαλιστερή όψη. Αυτή είναι η τελευταία φορά που 
µπορείτε να ανοίξετε το καπάκι, διαφορετικά το ψωµί θα ξεφουσκώσει στη µέση.

-  Τι σηµαίνουν οι αριθµοί των τύπων του αλευριού;
Όσο χαµηλότερος ο αριθµός τύπου, τόσο λιγότερες ίνες περιέχει το αλεύρι και τόσο πιο ελαφρύ θα είναι.

- Τι είναι το αλεύρι ολόκληρου γεύµατος;
Το αλεύρι ολόκληρου γεύµατος αποτελείται από όλους τους τύπους δηµητριακών συµπεριλαµβανοµένου του σιταριού. Ο όρος 
"ολόκληρο γεύµα" σηµαίνει ότι το αλεύρι  αλέστηκε από ολόκληρο το σιτάρι και ως εκ τούτου έχει µεγαλύτερες ποσότητες ινών 
φτιάχνοντας κατά συνέπεια το αλεύρι ολόκληρου γεύµατος πιο σκούρο. Εντούτοις, η χρήση του αλευριού ολόκληρου γεύµατος δεν 
καθιστά το ψωµί πιο σκούρο όπως θεωρείται ευρέως.

- Τι πρέπει να γίνει κατά τη χρήση του αλευριού σίκαλης;
Το αλεύρι σικάλεως δεν περιέχει καθόλου αµυλόκολλα και το ψωµί φουσκώνει µετά βίας. Προκειµένου να το κάνετε εύπεπτο βάλτε 
µαγιά. Η ζύµη θα φουσκώσει µόνο εάν ένα µέρος του αλευριού 550 τύπων προστίθεται σε κάθε τέσσερα µέρη από το αλεύρι 
σικάλεως χωρίς αµυλόκολλα.

- Τι είναι η αµυλόκολλα στο αλεύρι;
Όσο υψηλότερος ο αριθµός τύπου, τόσο χαµηλότερο το περιεχόµενο αµυλόκολλας του αλευριού είναι και τόσο λιγότερο θα φουσκώσει 
η ζύµη. Η υψηλότερη ποσότητα αµυλόκολλας περιλαµβάνεται µέσα στο αλεύρι τύπου 550.



Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή 

________  
Πρόβληµα                                         Αιτία                                                 Λύση 

∆εν έχετε βάλει την πρίζα Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν 

∆εν έχετε ανοίξει την συσκευή από τον 
διακόπτη on/off (Μ) 

Ελέγξτε την πρίζα και τον διακόπτη 

Καπνός βγαίνει από τον κάδο  
ψησίµατος ή τις διεξόδους 

Τα συστατικά κολλούν στον κάδο  
ψησίµατος ή έξω από τον κάδο 
ψησίµατος 

Βγάλτε την πρίζα και καθαρίστε έξω 
από τον κάδο ψησίµατος ή το 
τµήµα ψησίµατος 

Το ψωµί βουλιάζει στη  µέση και είναι 
υγρό στο κάτω σηµείο 

Το ψωµί έµεινε πάρα πολύ  στον  
κάδο µετά το ψήσιµο και 
θερµάνθηκε 

Βγάλτε το ψωµί από τον κάδο 
ψησίµατος προτού να τελειώσει η 
λειτουργία  θέρµανσης 

Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από 
τον κάδο ψησίµατος 

Το κάτω σηµείο της φραντζόλας 
είναι κολληµένο στον γάντζο 
ζύµωσης 

Καθαρίστε τον γάντζο ζύµωσης και τους 
άξονες µετά το ψήσιµο. Εάν είναι 
απαραίτητο, γεµίστε  τον κάδο 
ψησίµατος της µε ζεστό νερό για 30 
λεπτά. Κατόπιν οι γάντζοι ζύµωσης 
µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και να 
καθαριστούν 

Ανακριβής ρύθµιση προγράµµατος Ελέγξτε τις επιλεγµένες επιλογές και 
άλλες ρυθµίσεις 

Το κουµπί START/STOP πατήθηκε 
ενώ η µηχανή  λειτουργούσε 

Μην χρησιµοποιήστε τα συστατικά 
και αρχίστε πάλι 

Το καπάκι ανοίχτηκε αρκετές φορές 
ενώ λειτουργούσε η συσκευή 

Το καπάκι µπορεί να ανοιχτεί µόνο εάν 
ο χρόνος που φαίνεται στην οθόνη είναι  
περισσότερο από 1:30 ώρες. 
Σιγουρευτείτε ότι το καπάκι  έκλεισε καλά 
αφού άνοιξε 

Μακροχρόνια διακοπή 
ρεύµατος ενώ λειτουργούσε 
η συσκευή 

Μην χρησιµοποιήστε τα συστατικά 
και αρχίστε πάλι 

Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το 
ψωµί δεν ψήνεται σωστά 

Η περιστροφή των γάντζων 
ζύµωσης εµποδίζεται 

Ελέγξτε αν οι γάντζοι ζύµωσης 
εµποδίζονται από σιτάρι, κ.λ.π. Βγάλτε 
τον κάδο ψησίµατος και ελέγξτε εάν οι 
οδηγοί γυρίζουν. Εάν αυτό δεν ισχύει,  
στείλετε τη συσκευή στην εξυπηρέτηση 
πελατών 

Η συσκευή δεν αρχίζει. Το χρονικό 
ακουστικό σήµα σταµατάει. Η όθόνη 
παρουσιάζει H:HH 

Η συσκευή είναι ακόµα ζεστή από  
την προηγούµενη διαδικασία 
ψησίµατος 

Πιέστε το κουµπί START/STOP για  10 
δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί 1 3:00 
(κανονικό  πρόγραµµα). Βγάλτε την 
πρίζα. Βγάλτε τον κάδο ψησίµατος και 
αφήστε το να κρυώσει στη θερµοκρασία 
δωµατίου. Κατόπιν βάλτε την πρίζα και 
ξεκινήστε πάλι 

 

- Πόσοι διαφορετικοί τύποι αλευριού υπάρχουν και πώς χρησιµοποιούνται;
α) Το καλαµποκάλευρο, ρυζάλευρο και πατατάλευρο είναι κατάλληλο για ανθρώπους που είναι αλλεργικοί στην αµυλόκολλα ή για 

εκείνους που πάσχουν από χρόνια διάρροια ή στοµαχικές διαταραχές. ∆είτε τις σχετικές συνταγές στις οδηγίες λειτουργίας.
β) Το σταρένιο αλεύρι triticum spelta είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν περιέχει χηµικές πρόσθετες ουσίες επειδή µεγαλώνει σε πολύ 

µαλακό χώµα και δεν απαιτεί κανένα λίπασµα. Το σταρένιο αλεύρι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αλλεργικούς ανθρώπους. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε όλες τις συνταγές που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας που απαιτούν τους τύπους αλευριού 405, 550 ή 
1050.

γ) Αλεύρι κεχριού είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για ανθρώπους που πάσχουν από πολλές αλλεργίες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες 
τις συνταγές που απαιτούν τους τύπους αλευριού 405, 550 ή 1050 όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας.

δ) Αλεύρι σκληρού σιταριού είναι κατάλληλος για µπαγκέτες χάρη στη συνοχή του και µπορεί να αντικατασταθεί µε σκληρό σιτάρι 
semolina.

- Πώς µπορεί το φρέσκο ψωµί να γίνει ευκολότερο στη χώνεψη;
Εάν µια πολτοποιηµένη βρασµένη πατάτα προστεθεί στο αλεύρι και ζυµωθεί µε τη ζύµη το φρέσκο ψωµί είναι ευκολότερο να 
χωνευτεί.

- Πόση δόση µαγιάς θα πρέπει να χρησιµοποιείται;
Για µαγιά και προζύµι τα όποια πρέπει να αγοραστούν σε διαφορετικές ποσότητες ακολουθήστε τις οδηγίες του παραγωγού στη 
συσκευασία και προσαρµόστε την δόση στην ποσότητα αλευριού που θα χρησιµοποιήσετε.

- Τι µπορεί να γίνει εάν το ψωµί έχει γεύση µαγιάς;
α) Εάν χρησιµοποιηθεί ζάχαρη µειώστε την ποσότητα ζάχαρης. Το ψωµί θα είναι ελαφρώς ελαφρύτερο.
β) Προσθέστε 1.5 κουτάλι της σούπας ξύδι για µια µικρή φραντζόλα ψωµιού και 2 κουτάλια της σούπας για µια µεγάλη φραντζόλα στο 

νερό.
γ) Χρησιµοποιήστε βουτυρόγαλα ή κεφίρ αντί για νερό. Αυτό είναι δυνατό για όλες τις συνταγές και συστήνεται για 

τη φρεσκάδα του ψωµιού.
- Γιατί το ψωµί που ψήνεται σε φούρνο έχει διαφορετική γεύση από το ψωµί που ψήνεται στον αρτοπαρασκευαστή;

Εξαρτάται από το διαφορετικό βαθµό υγρασίας: το ψωµί που ψήνεται στο φούρνο είναι πιο στεγνό εξ αιτίας του µεγαλύτερου χώρο 
ψησίµατος, ενώ το ψωµί που γίνεται στον αρτοπαρασκευαστή είναι πιο υγρό.



Λάθος µε τις συνταγές 
 

Πρόβληµα                               Αιτία                                                                                          Λύση 

Το ψωµί φουσκώνει πάρα πολύ 
γρήγορα 

- πάρα πολύ µαγιά, πάρα πολύ αλεύρι, όχι αρκετό αλάτι 
- ή αρκετές από αυτές τις αιτίες 

α / β 

Το ψωµί δεν φουσκώνει καθόλου  
ή όχι αρκετά 

- καθόλου µαγιά ή πάρα πολύ λίγη - παλιά ή 
πολυδιατηρηµένη µαγιά - υγρό πάρα πολύ ζεστό - 
η µαγιά έχει έρθει σε επαφή µε το υγρό - λάθος τύπος 
αλευριού ή πολυδιατηρηµένο αλεύρι - πάρα πολύ ή 
όχι αρκετό υγρό - όχι αρκετή ζάχαρη 

α / β  
ε  
γ 
δ 
ε 
α / β / η 
α / β  

Η ζύµη φουσκώνει πάρα πολύ  
και ξεχειλίζει από τον κάδο 
ψησίµατος 

- εάν το νερό είναι πάρα πολύ µαλακό η µαγιά ζυµώνεται 
περισσότερο - πάρα πολύ γάλα έχει επιπτώσεις στη 
ζύµωση της µαγιάς 

ζ / λ 
γ 

Το ψωµί βουλιάζει στη  µέση - Ο όγκος της ζύµης είναι µεγαλύτερος από τον κάδο και το ψωµί  
βουλιάζει - Η ζύµωση έγινε πάρα πολύ απότοµα ή πάρα πολύ 
γρήγορα εξ αιτίας της  υπερβολικής θερµοκρασίας του νερού ή του 
τµήµατος ψησίµατος ή της υπερβολικής υγρασίας. - Τα θερµά υγρά 
κάνουν τη ζύµη να φουσκώσει πάρα πολύ γρήγορα και το ψωµί 
βουλιάζει πριν από το ψήσιµο. - Καθόλου αλάτι ή όχι αρκετή ζάχαρη - 
Πάρα πολύ υγρό 

α / ζ  
 
γ / θ / ι 
 
 
α / β 
θ 

Βαριά,  άµορφη µάζα - Πάρα πολύ αλεύρι ή όχι αρκετό υγρό - Όχι αρκετή µαγιά ή 
ζάχαρη - Πάρα πολλά φρούτα, ολόκληρο γεύµα ή ένα από τα άλλα 
συστατικά - Παλιό ή πολυδιατηρηµένο αλεύρι 

α / β / η 
α / β 
β 
ε 

Το ψωµί δεν ψήνεται στο  κέντρο - Πάρα πολύ ή όχι αρκετό υγρό - Πάρα πολύ υγρασία - Συνταγές 
µε υγρά συστατικά, π. χ.  γιαούρτι 

α / β / η  
θ 
η 

Ανοικτή ή χονδροειδής µάζα ή 
πάρα πολλές τρύπες 

- Πάρα πολύ νερό - Καθόλου αλάτι - Πολύ υγρασία, νερό πάρα 
πολύ καυτό - Πάρα πολύ υγρό 

η 
β 
θ / ι 
γ 

Σχήµα µανιτάρι, άψητη επιφάνεια - Όγκος ψωµιού πάρα πολύ µεγάλος για τον κάδο - Πάρα πολύ 
αλεύρι, ειδικά για άσπρο ψωµί - Πάρα πολύ µαγιά ή όχι αρκετό 
αλάτι - Πάρα πολύ ζάχαρη - Γλυκά συστατικά εκτός από τη 
ζάχαρη 

α / ζ 
ζ 
α / β 
α / β 
β 

Οι φέτες είναι ανώµαλες ή  
υπάρχουν µάζες στη  µέση 

- Ψωµί δεν κρύωσε αρκετά (ο ατµός δεν έχει δραπετεύσει) κ 

Απολύµµατα αλευριού στην 
κρούστα ψωµιού 

- Το αλεύρι δεν δουλεύτηκε καλά στις πλευρές κατά τη διάρκεια της 
ζύµωσης 

η / ι 

 

Λύσεις για τα προβλήµατα

α) Μετρήστε τα συστατικά σωστά.
β) Ρυθµίστε τις δόσεις συστατικών και ελέγξτε ότι όλα τα συστατικά έχουν προστεθεί.
γ) Χρησιµοποιήστε ένα άλλο υγρό ή αφήστε το να φτάσει στη θερµοκρασία δωµατίου. Προσθέστε τα συστατικά που 

διευκρινίζονται στη συνταγή µε τη σωστή σειρά. Κάνετε µια µικρή τρύπα στη µέση του αλευριού και βάλτε τη 
θρυµµατισµένη µαγιά ή την ξηρή µαγιά. Αποφύγετε την άµεση επαφή της µαγιάς και του υγρού.

δ) Χρησιµοποιείτε µόνο φρέσκα και σωστά αποθηκευµένα συστατικά.
ε) Μειώστε τη συνολική ποσότητα των συστατικών, µην χρησιµοποιήσετε περισσότερο από τη διευκρινισµένη ποσότητα 

αλευριού. Μειώστε όλα τα συστατικά κατά το 1/3.
ζ) ∆ιορθώστε το ποσό υγρού. Εάν χρησιµοποιούνται συστατικά που περιέχουν νερό, η δόση υγρού που προστίθεται 

πρέπει να µειωθεί κατάλληλα.
η) Σε περίπτωση πολύ υγρού καιρού αφαιρέστε 1-2 κουτάλια σούπας νερό.
θ) Σε περίπτωση ζεστού καιρού µην χρησιµοποιείτε τη λειτουργία χρονοµέτρου. Χρησιµοποιήστε κρύα υγρά.
I) Βγάλτε το ψωµί από τον κάδο αµέσως µετά από το ψήσιµο και αφήστε το στο πλέγµα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 

λεπτά πριν το κόψετε.
κ) Μειώστε την ποσότητα µαγιάς ή όλων των δόσεων των συστατικών κατά το 1/4.
λ) Προσθέστε ένα κουτάλι σούπας της αµυλόκολλας σίτου στη ζύµη.



Παρατηρήσεις στις συνταγές

1. Συστατικά
∆εδοµένου ότι κάθε συστατικό παίζει έναν συγκεκριµένο ρόλο για το επιτυχές ψήσιµο του ψωµιού, η µέτρηση είναι εξίσου σηµαντική 
όσο και η σειρά µε την οποία προστίθενται τα συστατικά.
- Τα σηµαντικότερα συστατικά όπως το υγρό, το αλεύρι, το αλάτι, η ζάχαρη και η µαγιά (είτε ξηρή είτε φρέσκια µαγιά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί) επηρεάζει το επιτυχές αποτέλεσµα της προετοιµασίας της ζύµης και του ψωµιού. Χρησιµοποιείτε πάντα τις σωστές 
ποσότητες στη σωστή αναλογία.

- Χρησιµοποιείτε χλιαρά συστατικά εάν η ζύµη πρέπει να προετοιµαστεί αµέσως. Εάν θέλετε να βάλετε το πρόγραµµα 
λειτουργίας φάσης συγχρονισµού, συµβουλεύουµε να χρησιµοποιηθούν κρύα συστατικά για αποφύγετε το φούσκωµα της ζύµης 
από πάρα πολύ νωρίς.

- Η µαργαρίνη, το βούτυρο και το γάλα επηρεάζουν τη γεύση του ψωµιού.
- Η ζάχαρη µπορεί να µειωθεί κατά 20% για να κάνει την κρούστα ελαφρύτερη και λεπτή χωρίς να επηρεάσει το επιτυχές ψήσιµο. Εάν 

προτιµάτε µια µαλακότερη και ελαφρύτερη κρούστα αντικαταστήστε τη ζάχαρη µε µέλι.
- Η αµυλόκολλα που παράγεται στο αλεύρι κατά τη διάρκεια της ζύµωσης εξασφαλίζει τη δοµή του ψωµιού. Το ιδανικό µίγµα αλευριού 

αποτελείται από το αλεύρι ολόκληρου γεύµατος 40% και 60% άσπρου αλευριού.
- Εάν επιθυµείτε να προσθέσετε δηµητριακά σιταριού, αφήστε τα να µουλιάσουν όλο το βράδυ. Μειώστε την ποσότητα αλευριού και 

υγρού (το λιγότερο µέχρι 1/5).
- Η µαγιά είναι αναπόφευκτη µε το αλεύρι σίκαλης. Περιέχει γάλα και το acetobacteria που κάνουν το ψωµί ελαφρύτερο και 

λεπτοµερώς µε ένζυµα. Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας µαγιά αλλά παίρνει χρόνο. Για αυτόν τον λόγο η συγκεντρωµένη µαγιά σε 
σκόνη χρησιµοποιείται στις συνταγές παρακάτω. Η σκόνη πωλείται σε πακέτα 15 γρ. (για 1 κιλό αλεύρι). Ακολουθήστε τις οδηγίες 
που δίνονται στις συνταγές (1/2, 3/4 ή 1 πακέτο). Εάν χρησιµοποιηθεί λιγότερη µαγιά το ψωµί θα θρυµµατίζεται.

- Εάν χρησιµοποιείται η µαγιά σε σκόνη µε διαφορετική συγκέντρωση (πακέτο 100 γρ. για 1 κιλό αλεύρι), η ποσότητα αλευριού 
πρέπει να µειωθεί κοντά στα 80 γρ. για ένα 1 κιλό αλεύρι.

- Επίσης διατίθεται υγρή µαγιά σε σακούλα και είναι κατάλληλη για χρήση. Ακολουθήστε τις δόσεις που διευκρινίζονται στη 
συσκευασία. Γεµίστε την κούπα µέτρησης µε υγρή µαγιά και ξαναεφοδιάστε την µε τα άλλα υγρά συστατικά στις σωστές δόσεις 
όπως διευκρινίζεται στη συνταγή.

- Η µαγιά σίτου που συχνά γίνεται ξηρή βελτιώνει το πλάσιµο της ζύµης, την φρεσκάδα και την γεύση. Η µαγιά σίκαλης είναι 
µαλακότερη.

- Χρησιµοποιείστε είτε το πρόγραµµα NORMAL ή VOLLKORN όταν ψήνετε ψωµί µε προζύµι.
- Ένζυµα ψησίµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αντικαταστήσετε την µαγιά. Η µόνη διαφορά είναι στην γεύση. Είναι 

κατάλληλο για να χρησιµοποιηθεί στον αρτοπαρασκευαστή.
- Εάν θέλετε ιδιαίτερα ελαφρύ ψωµί πλούσιο σε ίνες προσθέστε στη ζύµη πίτουρο σίτου. Χρησιµοποιείστε ένα κουτάλι σούπας για 

500 γρ. αλεύρι και αυξήστε την ποσότητα υγρού κατά 1/2 κουτάλι σούπας.
- Η αµυλόκολλα σίτου είναι µια φυσική πρόσθετη ουσία που λαµβάνεται από τις πρωτεΐνες σίτου. Κάνει το ψωµί ελαφρύτερο και 

αφράτο. Το ψωµί βουλιάζει σπανιότερα και είναι πιο εύπεπτο. Η επίδραση µπορεί εύκολα να
εκτιµηθεί όταν ψήνετε ψωµί ολόκληρο γεύµα και άλλα προϊόντα αρτοποιίας φτιαγµένα από σπιτικό αλεσµένο αλεύρι.

- Η µαύρη βύνη που χρησιµοποιείται σε µερικές συνταγές είναι µαύρη - ψηµένη βύνη κριθαριού. Χρησιµοποιείται για να πάρει µια πιο 
σκούρη κρούστα το ψωµί και ένα µαλακό µέρος (π.χ. µαύρο ψωµί). Η βύνη σίκαλης είναι επίσης κατάλληλη αλλά δεν είναι τόσο 
σκούρη. Μπορείτε να βρείτε αυτήν την βύνη σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων.

- Η καθαρή σκόνη λεκιθίνης είναι ένας φυσικός γαλακτωµατοποιητής που βελτιώνει τον όγκο του ψωµιού, κάνει την ψίχα µαλακότερη 
και ελαφρύτερη και συντηρεί το ψωµί φρέσκο για περισσότερο.

2. Προσαρµογή των δόσεων
Εάν οι δόσεις πρέπει να αυξηθούν ή να µειωθούν, σιγουρευτείτε ότι τα ποσοστά του αρχικής συνταγής διατηρούνται. Για επιτύχετε ένα 
τέλειο αποτέλεσµα, πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες προσαρµογής των δόσεων συστατικών παρακάτω:
- Υγρά/αλεύρι: η ζύµη οφείλει να είναι µαλακή (όχι πάρα πολύ µαλακή) και εύκολη στο ζύµωµα χωρίς να γίνει σκληρή. Μια σφαίρα 

µπορεί να γίνει αν ζυµωθεί ελαφριά. Αυτό δεν είναι η περίπτωση µε βαριά ζύµη όπως ολόκληρο το ψωµί γεύµατος ή δηµητριακών 
σίκαλης. Ελέγξτε τη ζύµη πέντε λεπτά µετά από την πρώτη ζύµωση. Εάν είναι πάρα πολύ υγρή, προσθέστε λίγο αλεύρι έως ότου 
φθάσει η ζύµη στη σωστή συνοχή. Εάν η ζύµη είναι πάρα πολύ ξηρή προσθέστε µια κουταλιά νερό κατά τη διάρκεια της ζύµωσης.

- Αντικατάσταση των υγρών: Όταν χρησιµοποιείτε συστατικά που περιέχουν υγρά σε µια συνταγή (π.χ. τυρί, γιαούρτι, κ.λ.π.), η 
απαιτούµενη ποσότητα υγρού πρέπει να µειωθεί. Όταν χρησιµοποιείτε αυγά χτυπήστε τα στην κούπα µέτρησης και γεµίστε τα µε το 
άλλο απαραίτητο υγρό µέχρι την προβλεπόµενη ποσότητα.

Εάν ζείτε σε µια τοποθεσία που βρίσκεται σε ένα υψηλό υψόµετρο (περισσότερο από 750 µ) η ζύµη φουσκώνει γρηγορότερα. Η µαγιά 
µπορεί  να µειωθεί σε αυτές τις περιπτώσεις κατά 1/4 σε 1/2  ενός κουταλιού του γλυκού για να µειώσει αναλογικά το φούσκωµα. Το ίδιο 
πράγµα ισχύει για τοποθεσίες µε ιδιαίτερα µαλακό νερό.

3. Προσθήκη και µέτρηση των συστατικών και των ποσοτήτων
- Βάζετε πάντα πρώτα το υγρό και τη µαγιά στο τέλος. Για να αποφύγετε τη γρήγορη ζύµωση της µαγιάς (ειδικότερα κατά τη 

χρησιµοποίηση της λειτουργίας χρονοµέτρου), η επαφή µεταξύ της µαγιάς και του υγρού πρέπει να αποφεύγεται.
- Κατά τη µέτρηση χρησιµοποιήστε το ίδιο αντικείµενο µέτρησης, δηλαδή χρησιµοποιήστε το κουτάλι µέτρησης που παρέχεται µε τον 

αρτοπαρασκευαστή ή ένα κουτάλι που χρησιµοποιείτε στο σπίτι σας όταν οι συνταγές απαιτούν τις δόσεις να µετριούνται µε τα 
κουτάλια σούπας και µε τα κουταλάκια του γλυκού.

- Το µέτρηµα στα γραµµάρια πρέπει να είναι ακριβές.
- Για τις ενδείξεις χιλιοστόµετρου µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την παρεχόµενη κούπα µέτρησης η όποια έχει µια κλιµακωτή κλίµακα 
50  έως 200 ml.
Οι συντµήσεις στις συνταγές σηµαίνουν:
EL = όσο παίρνει ένα κουταλάκι του γλυκού (ή µεγάλο κουτάλι µέτρησης)
TL = όσο παίρνει ένα κουταλάκι του γλυκού (ή µικρό κουτάλι µέτρησης)
g    = γραµµάρια 
ml = χιλιοστό του λίτρου
Πακέτο = 7γρ. ξηρή µαγιά για 500 γρ. αλεύρι - αντιστοιχεί σε 20 γρ. φρέσκια µαγιά.
- Φρούτα, καρύδια ή δηµητριακά. Εάν επιθυµείτε να προσθέσετε άλλα συστατικά, µπορείτε να το κάνετε στα ειδικά προγράµµατα 

(δείτε τον πίνακα "Συγχρονισµός φάσης προγράµµατος"), όταν ακούσετε το ακουστικό σήµα. Εάν προσθέτετε τα συστατικά πάρα 
πολύ νωρίς, θα συντριφθούν κατά τη διάρκεια της ζύµωσης.



4. Συνταγές για τους τύπους αρτοπαρασκευαστή BBA 2865
Οι ακόλουθες συνταγές είναι για διάφορα µεγέθη ψωµιού. Σας συστήνουµε να χρησιµοποιήσετε το Επίπεδο Ι για µια φραντζόλα 
ψωµιού 750 γρ. και το Επίπεδο ΙΙ για µια φραντζόλα ψωµιού µεταξύ  750 γρ. και 1000γρ.

Εάν κανένα επίπεδο δεν προσδιορίζεται στην συνταγή σηµαίνει ότι δεν προορίζεται η συνταγή στο προτεινόµενο πρόγραµµα και ότι 
µικρές και µεγάλες ποσότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

5. Βάρος και µέγεθος ψωµιού
- Θα καταλάβετε ότι το βάρος του καθαρού άσπρου ψωµιού είναι λιγότερο από αυτό ολόκληρου του ψωµιού γεύµατος. Αυτό 

εξαρτάται από το γεγονός ότι το άσπρο αλεύρι φουσκώνει περισσότερο και ως εκ τούτου πρέπει να τεθούν όρια.
- Το πραγµατικό βάρος του ψωµιού εξαρτάται πιο πολύ από την υγρασία του δωµατίου τη στιγµή της προετοιµασίας.
- Όλα τα ψωµιά µε µια ουσιαστική µερίδα σίτου φουσκώνουν περισσότερο και υπερβαίνουν την άκρη του κάδου µετά από το 

τελευταίο φούσκωµα στην περίπτωση της υψηλότερης κατηγορίας βάρους. Αλλά το ψωµί δεν ξεχειλίζει. Το µέρος του ψωµιού έξω 
από τον κάδο ψήνεται ευκολότερα απ' ότι το υπόλοιπο.

- Όταν το πρόγραµµα SCHNELL ή ULTRA SCHNELL προτείνεται για γλυκά ψωµιά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα συστατικά σε 
µικρότερες ποσότητες όπως επίσης και για το πρόγραµµα SUSSES BROT που φτιάχνει ελαφρύ ψωµί.

6. Αποτελέσµατα ψησίµατος
- Το αποτέλεσµα του ψησίµατος εξαρτάται από τις επιτόπιες συνθήκες (µαλακό νερό - υψηλή υγρασία αέρα - υψηλό υψόµετρο  

συνοχή των συστατικών, κ.λ.π.). Εποµένως, οι ενδείξεις συνταγής είναι σηµεία αναφοράς τα όποια µπορούν να προσαρµοστούν. 
Εάν µία συνταγή δεν πετύχει την πρώτη φορά, µην απογοητευθείτε. Προσπαθήστε να βρείτε την αιτία και δοκιµάστε πάλι µε την 
αλλάζοντας τις αναλογίες.

- Εάν το ψωµί είναι πολύ χλωµό µετά από το ψήσιµο, µπορείτε να το αφήσετε να πάρει λίγο χρώµα στο πρόγραµµα ψησίµατος.
- Συστήνεται να ψήσεται ένα ψωµί δοκιµαστικά πριν ορίσετε την λειτουργία χρονόµετρου για ψήσιµο τη νύχτα έτσι ώστε να 

σιγουρευτείτε για οποιαδήποτε αλλαγή που µπορεί να χρειαστεί.

Κλασικές συνταγές ψωµιού

Άσπρο ψωµί  

 Level Ι Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 740 g 1080 g 

Νερό 350 ml 500 ml 

Αλάτι 1 tsp 1 ½  tsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 ½  tsp  

Semolina σκληρού σιταριού 150 g 200 g 

Αλεύρι τύπου 550 350 g 500 g 

Μαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: WEISSBROT   

 

Ψωµί  καρυδιών  & σταφίδων 

Συµβουλή: Προσθέστε τις σταφίδες και τα καρύδια µετά από το 

ακουστικό σήµα  κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ζύµωσης.  

 Level Ι Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 900 g 1180 g 

Νερό ή γάλα 275 ml 350 ml 

Μαργαρίνη ή βούτυρο 30 g 40 g 

Αλάτι ½  tsp ¾  tsp 

Ζάχαρη 1 tbsp 2 tbsp 

Αλεύρι τύπου 405  500 g 650 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Σταφίδες 75 g 100 g 

Crushed walnuts 40g 60g 

Πρόγραµµα: SCHNELL or SUSSES BROT 

Προσοχή! Όταν χρησιµοποιείται το πρόγραµµα SUSSES BROT το 

ψωµί είναι ελαφρύτερο. Χρησιµοποιήστε τις δόσεις του Level I, 

αλλιώς ο όγκος θα είναι πάρα πολύ µεγάλος. 

 

Ψωµί σπόρου παπαρούνων
Συµβουλή: Πριν από το τελευταίο φούσκωµα ανοίξτε το καπάκι 
εν συντοµία και ρίξτε στη ζύµη κάποιο υγρό και έπειτα ρίξτε 
τους σπόρους παπαρούνων. Πιέστε τους σπόρους ευγενικά µε 
το χέρι σας.

Προσοχή! Όταν χρησιµοποιείται το πρόγραµµα SUSSES BROT 
το ψωµί είναι ελαφρύτερο. Χρησιµοποιήστε τις δόσεις του Level 
I, αλλιώς ο όγκος θα είναι πάρα πολύ µεγάλος.

 Level 1 Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 850 g 1380 g 

Νερό 375 ml 570 ml 

Αλεύρι τύπου 550 500 g 670 g 

Semolina COM 75 g 130 g 

Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Ολόκληροι ή αλεσµένοι σπόροι παπαρούνων 50 g 75 g 

Βούτυρο 15g 20g 

Ξυµένο µοσχοκάρυδο 1 πρέζα 2 πρέζες 

Ξυµένο τυρί παρµεζάνας 1 tbsp 1 ½ tbsp 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: SCHNELL ή SUSSES BROT 

 

Χονδροειδές άσπρο ψωµί  

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 750 g 950 g 

Γάλα 275 ml 350 ml 

Μαργαρίνη ή βούτυρο 25 g 30 g 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 

Αλεύρι τύπου 1050  500 g 650 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: NORMAL 

 



Ιταλικό άσπρο ψωµί

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 900 g 1300 g 

Νερό 375 ml 570 ml 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Φυτικό έλαιο 1 tbsp 1 ½ tbsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 

Αλεύρι τύπου 550 475 g 650 g 

Semolina καλαµποκιού 100 g 150 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: SANDWICH   

 

Ψωµί βρώµης  

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 800 g 1200 g 

Νερό 350 ml 500 ml 

Μαργαρίνη ή βούτυρο 25 g 30 g 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Μαύρη ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 

Ρολό βρώµης - " Τρυφερές νιφάδες " 150 g 200 g 

Αλεύρι τύπου 1050  375 g 550 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: NORMAL   

 

Ψωµί βουτύρου γάλακτος  

 Level Ι Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 860 g 1150 g 

Βούτυρο γάλακτος 375 ml 550 ml 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 

Αλεύρι τύπου 1050 500 g 760 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: WEISSBROT   

 

Γλυκό ψωµί 

 Level 1 Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 750 g 7080 g 

Φρέσκο γάλα 275 ml 400 ml 

Μαργαρίνη ή βούτυρο 25 g 35 g 

Αυγά 2 4 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Μέλι 2 tbsp 3 tbsp 

Αλεύρι τύπου 550 500 g 700 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: SCHNELL ή SUSSES BROT 

Προσοχή! Όταν χρησιµοποιείται το πρόγραµµα SUSSES BROT 

το ψωµί είναι ελαφρύτερο. Χρησιµοποιήστε τις δόσεις του Level I, 

αλλιώς ο όγκος θα είναι πάρα πολύ µεγάλος. 

Ψωµί σταφίδων 

Συµβουλή: Προσθέστε τις σταφίδες ή οποιοδήποτε άλλο είδος 

ξηρών φρούτων µετά από το  ακουστικό σήµα κατά τη διάρκεια 

της δεύτερης φάσης ζύµωσης.  

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 850 g 1100 g 

Νερό 275 ml 350 ml 

Μαργαρίνη ή βούτυρο 30 g 40 g 

Αλάτι ½ tsp ¾ tsp 

Μέλι 1 tbsp 2 tbsp 

Αλεύρι τύπου 405 500 g 650 g 

Κανέλα ¾ tsp 1 tsp 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Raisins/dry fruit 75 g 100 g 

Πρόγραµµα: SCHNELL ή SUSSES BROT 

Προσοχή! Όταν χρησιµοποιείται το πρόγραµµα SUSSES BROT 

το ψωµί είναι ελαφρύτερο. Χρησιµοποιήστε τις δόσεις του Level I, 

αλλιώς ο όγκος θα είναι πάρα πολύ µεγάλος. 

Χονδροειδές  ψωµί  

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 780 g 980 g 

Νερό 300 ml 450 ml 

Αλάτι 1 tsp 1 
1
/2 tsp 

Ξηρός σίτος προζύµης* 25 g 40 g 

Αλεύρι τύπου 1050  500q 750q 

Ζάχαρη 1 tsp 1 1/2 tsp 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: WEISSBROT 

*Το προζύµι σίτου βελτιώνει τη σύνθεση της ζύµης, τη φρεσκάδα 
και τη γεύση. Είναι πιο ήπια από το προζύµι σίκαλης. 

Κρεµµυδόψωµο  

 Level  Ι Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 860 g 7780 g 

Νερό 350 ml 500 ml 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 tsp 

Ψηµένα στη σχάρα κρεµµύδια 50 g 75 g 

Αλεύρι τύπου 1050 540 g 760 g 

Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 

Πρόγραµµα: SCHNELL 

 

Ψωµί σίκαλης  
 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 780 g 1050 g 

Νερό 350 ml 450 ml 

Ξερό προζύµι* ½ packet ¾ packet 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Ζάχαρη ½ tsp ¾ tsp 

Βύνη σίκαλης 10 g 15 g 

Αλεύρι σίκαλης 300 g 400 
gAl;eyri  Αλεύρι τύπου 1050  200 g 260 g 

Μαγιά 1 packet 1 ½  packet 

Πρόγραµµα: VOLLKORN 

*Το ξερό προζύµι περιέχει 15g στο πακέτο. 



Πατατόψωµο  

 Level 1 Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 1000 g 1400 g 

Νερό ή γάλα 300 ml 400 ml 

Μαργαρίνη ή βούτυρο 25 g 30 g 

Αυγά 1 1 

Πολτοποιηµένες βρασµένες πατάτες 150 g 200 g 

Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 

Αλεύρι τύπου 1050 630 g 780 g 

Ξηρή µαγιά 1 packet 1 ½ packet 

Πρόγραµµα: SCHNELL   

 

Αφράτο ψωµί 

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 740 g 1050 g 

Ξερό προζύµι* ½ packet ¾ packet 

Νερό 350 ml 450 ml 

Καρυκεύµατα ψωµιού ½ tsp ¾ tsp 

Αλάτι 1tsp 1 ½ tsp 

Αλεύρι σίκαλης 250 g 340 g 

Αλεύρι τύπου 1050 250 g 340 g 

Ξηρή µαγιά 1 packet 1 ½  packet 

Πρόγραµµα: NORMAL 

*Το ξερό προζύµι περιέχει 15g στο πακέτο. 

Χονδροειδή ψωµιά ολόκληρου γεύµατος

Βαυαρικό ψωµί ολόκληρου γεύµατος 

Συµβουλή: Αντί για αγριοκύµινο µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε επίσης 1/2 κουταλάκι του γλυκού (5g) 
κολίανδρο, µάραθο ή γλυκάνισο. 
 

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 850 g 1180 g 
Νερό 300 ml 360 ml 
Αλεύρι σίτου  400 g 570 g 
Αλεύρι σίκαλης 125 g 150 g 
Αλάτι 1 tsp 1 

1
/2 tsp 

Αγριοκύµινο 1 tbsp 2 tbsp 
Μεσαία πατάτα,  βρασµένη και 
πολτοποιηµένη 

100 g 150 g 

Ξηρό προζύµι ½ packet ¾ packet 
Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 
Πρόγραµµα: VOLLKORN 

 

Ψωµί δηµητριακών 
 

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 960 g 7350 g 
Νερό 450 ml 650 ml 
Αλεύρι σίτου 175 g 250 g 
Αλεύρι σίκαλης 175 g 250 g 
Χονδροειδές γεύµα σίκαλης 50 g 70 g 
Άγουροι κόκκοι σταριού 50 g 70 g 
Σίκαλη 50 g 70 g 
Σπόροι ηλίανθων 35 g 50 g 
Σπόροι κολοκύθας 35 g 50 g 
Λιναρόσποροι 1 tbsp 1 ½ tbsp 
Σουσάµι 1 tbsp 1 ½ tbsp 
Αλάτι 1 tsp 1 ½  tsp 
Μέλι 1 tsp 1 ½  tsp 
Ξηρό προζύµι ½ packet ¾ packet 
Ξηρή µαγιά 1 packet 1 ½ packet 
Πρόγραµµα: VOLLKORN   

 

Σταρένιο ψωµί 

Συµβουλή: ανοίξτε το καπάκι της συσκευής εν συντοµία 
πριν από την τελευταία αύξηση, υγράνετε το ψωµί µε 
ζεστό νερό, ρίξτε το στάρι ή τη βρώµη και πιέστε τους 
ελαφρώς µε το χέρι σας. 
 

 Level I Level II 
Βάρος ψωµιού περ. 940 g 1350 q 
Γάλα βουτύρου 400 ml 500 ml 
Αλεύρι σταριού 230 g 280 g 
Αλεύρι σίκαλης 180 g 230 g 
Χονδροειδές στάρι 180 g 180 g 
Σπόροι ηλίανθων 75 g 100 g 
Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 
Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 
Ξηρό προζύµι ¾ packet 1 packet 
Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 
Program: NORMAL 

 

Ψωµί κλαδεµένων δέντρων 
 

 Level 1 Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 850 g 1350 g 
Νερό 350 ml 570 ml 
Μαργαρίνη ή βούτυρο 30 g 40 g 
Αλάτι 1 tsp 1 

1
/2 tsp 

Ζάχαρη 1 tsp 1 
1
/2 tsp 

Κλαδεµένο δέντρο σίτου 75 g 100 g 
Μικρόβια σίτου 50 g 70 g 
Ξίδι 1 tbsp 1 ½ tbsp 
Αλεύρι σίτου 400 g 650 g 
Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 
Πρόγραµµα: VOLLKORN 

 



Μαύρο ψωµί 
 

 Level Ι Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 920 g 1080 g 
Νερό 400 ml 450 ml 
Χονδροειδής σίκαλη 180 g 180 g 
Αλεύρι σίκαλης 180 g 180 g 
Αλεύρι σίτου 230 g 280 g 
Μαύρη βύνη (φτιαγµένη από 
ψηµένη  βύνη κριθαριού – πωλείται 
σε όλα τα καταστήµατα  τροφίµων 
- δίνει ένα σκούρο χρώµα στο 
εσωτερικό του ψωµιού 

10g 15g 

Αλάτι 1 tsp 1 
1
/2 tsp 

Σπόροι ηλίανθων 75 g 100 g 
Σκούρο σιρόπι τεύτλων ¾ tbsp 1 tbsp 
Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 
Ξηρό προζύµι ¾ packet 1 packet 
Πρόγραµµα: VOLLKORN 

 

Καθαρό ψωµί σίτου 
 

 Level I Level II 

Βάρος ψωµιού περ. 860 g 1150 g 
Νερό 350 ml 550 ml 
Αλάτι 1 tsp 1 

1
/2 tsp 

Φυτικό έλαιο 1 tbsp 1 
1
/2  tbsp 

Μέλι ¾ tsp 1 tsp 
Σιρόπι τεύτλων ¾ tsp 1 tsp 
Αλεύρι σίτου 500 g 760 g 
Γνήσια γλουτένη σίτου ¾  tbsp 1 tbsp 
Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 
Πρόγραµµα: VOLLKORN 

 

Συνταγές βάσεων κέικ
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τον αρτοπαρασκευαστή για να κάνετε άριστα µικτά κέικ. ∆εδοµένου ότι η συσκευή 
λειτουργεί µε γάντζους ζύµωσης αντί για µίξερ, το κέικ είναι σταθερότερο, αλλά η γεύση είναι η ίδια.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Το ψήσιµο κέικ δεν µπορεί να προγραµµατιστεί εκ των πρότερων.
- Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα συστατικά στην αρχική συνταγή. Αλλά σιγουρευτείτε ότι οι καθορισµένες ποσότητες δεν 
ξεπερνιούνται διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος ότι το κέικ δεν θα ψήθει καλά. Εάν η κρούστα είναι πάρα πολύ σκούρη, 
πιέστε το κουµπί START/STOP µετά από περίπου 60 λεπτά.
- Εάν το κέικ ψήνεται ήδη, βγάλτε τον κάδο ψησίµατος από τη συσκευή. Τοποθετήστε τον κάδο σε µια υγρή πετσέτα και 
αφήστε το να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά. Μπορείτε να βγάλετε το κέικ από τον κάδο µε µια πλαστική ξύστρα ζύµης 
και να το βγάλετε ευγενικά από τον κάδο.

Μικτή συνταγή βάσεων κέικ 
 Level I Level II 

Συστατικά για κέικ 1000 g 1200 g 
Αυγά 4 6 
Μαλακό βούτυρο 150 g 250 g 
Ζάχαρη 150 g 250 g 
Ζάχαρη βανίλιας 1 packet 2 packet 
Αλεύρι τύπου 405  450 g 550 g 
Baking powder 1 packet 1 packet 

+1 tsp 

Πρόγραµµα: KUCHEN 

 

Άλλα συστατικά ποικιλίας της συνταγής βάσεων: 
 

 Level Ι Level II 

Συστατικά για ένα κέικ 1000 g 1200 0 
Συντριµµένα καρύδια 70 g 100 g 
ή: κοµµάτια σοκολάτας 70 g 100 g 
ή: νιφάδες κακάο 70 g 100 g 
ή: τετραγωνάκια µήλα (1 cm) 70 g 100 g 
 

Προετοιµασία ζύµης 
Μπορείτε εύκολα να προετοιµάσετε ζύµη µε το πρόγραµµα TEIG του αρτοπαρασκευαστή σας.. Η ζύµη µπορεί να 
δουλευτεί περαιτέρω και να ψηθεί στο φούρνο σας.

Κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης ζύµωσης προσθέστε τα συστατικά όταν ακούσετε το ακουστικό σήµα.

Στο πρόγραµµα TEIG δεν υπάρχει καµία διαφορά στα επίπεδα ψησίµατος. Θα παράσχουµε τις δόσεις που µπορούν να 
προετοιµαστούν. Εδώ είναι µερικές συνταγές:

Γαλλική Μπαγκέτα 
 

Βάρος ψωµιού περ. 850 g 1280 g 

Νερό 375 ml 550 ml 
Ξερό προζύµι 25 g 50 q 
Αλάτι 1 tsp 1 ½ tsp 
Ζάχαρη 1 tsp 1 ½ tsp 
Αλεύρι τύπου 550 525 g 700 g 
Αλεύρι σκληρού σιταριού 75 g 100 g 
Ξηρή µαγιά ¾ packet 1 packet 
Πρόγραµµα: TEIG 

 

Χωρίστε τη ζύµη όταν είναι έτοιµη σε 2-4 µέρη, 
διαµορφώστε µακριές µορφές φραντζόλων και αφήστε τις 
να ξεκουραστούν για 30 - 40 λεπτά. Κάντε µια σειρά 
διαγώνιων περικοπών στο πάνω µέρος και βάλτε το ψωµί 
να ψηθεί στο φούρνο.



Κέικ καφέ  

Συστατικά για ένα τηγάνι κέικ 22cm 
δ ιαµ.  

26cm 
δ ιαµ.  

Γάλα 170 ml 225 ml 

Αλάτι ¼ tsp ½  tsp 

Κρόκος αυγού 1 1 

Βούτυρο ή µαργαρίνη 10g 20 g 

Αλεύρι τύπου 550 350 g 450 g 

Ζάχαρη 35 g 50 g 

Ξηρή µαγιά ½  packet ¾ packet 

Πρόγραµµα: TEIG 

 - Πάρτε τη ζύµη από τον κάδο και δουλέψτε την. 
- Κάνετε µια στρογγυλή ή τετραγωνική µορφή και προσθέστε  
µετά τις γαρνιτούρες. 
Λειωµένο βούτυρο 2tbsp 3tbsp 

Ζάχαρη 75 g 100 g 
Ξυµένη κανέλα 1 tsp 1 ½  tsp 
Συντριµµένα καρύδια 60 g 90 g 

 

Παγώστε το, όσο περισσότερο θέλετε 

- Ρίξτε το βούτυρο στη ζύµη.

- Αναµίξτε τη ζάχαρη, την κανέλα και τα καρύδια σε ένα κύπελλο 

και τους διαδώστε στο βούτυρο.

- Αφήστε τη ζύµη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά σε έναν θερµό 

σηµείο και ψήστε.

Αλµυρά κουλουράκια 
Συστατικά για αλµυρά κουλουράκια 9 κοµµάτια 12 κοµµάτια 

Νερό 200 ml 300 ml 

Αλάτι 
1
/4 tsp 

1
/2 tsp 

Αλεύρι τύπου 405 360 g 540 g 

Ζάχαρη 
1
/2 tsp ¾ tsp 

Ξηρή µαγιά ½  packet  ¾ packet 

1 αυγό (ελαφρώς κτυπηµένος) για να απλώσετε  

Χονδρόκοκκο αλάτι για να απλώσετε   

Βάλτε όλα τα συστατικά εκτός από  το 

χονδρόκοκκο αλάτι και το αυγό στο δοχείο 

 

Πρόγραµµα: TEIG   

 
- Όταν το ακουστικό σήµα ακουστεί και η οθόνη δείξει 
0:00, πιέστε το κουµπί START/STOP.
- Θερµάνετε το φούρνο στους 230°.
- ∆ιαιρέστε τη ζύµη σε κοµµάτια και διαµορφώστε µακριά 
λεπτά ρολά από κάθε κοµµάτι της ζύµης.
- Κάντε τα κουλουράκια βάλτε τα σε ένα λαδωµένο ταψί.
- Αλείψτε τα κουλουράκια µε το χτυπηµένο αυγό και 
έπειτα βάλτε το αλάτι.
- Ψήστε τα κουλουράκια στους 200°C για 12-15 λεπτά 
στον προθερµασµένο φούρνο.

Μαρµελάδα

Είναι εύκολο να γίνουν µαρµελάδες µε τον αρτοπαρασκευαστή. Ακόµα κι αν δεν έχετε κάνει ποτέ πριν µαρµελάδα, αξίζει µια δοκιµή. 

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα κάνετε πολύ νόστιµες µαρµελάδες.

Συνεχίστε ως ακολούθως:

- Πλύνετε φρέσκα, ώριµα φρούτα. Ξεφλουδίστε τα µήλα, ροδάκινα, αχλάδια και άλλα φρούτα.

- Πάντα χρησιµοποιείτε τις συνιστώµενες δόσεις, όπως αυτοί καθορίζονται ακριβώς για το πρόγραµµα MARMELADE. ∆ιαφορετικά η 

µαρµελάδα κινδυνεύει να βράσει πάρα πολύ νωρίς ή να ξεχειλίσει.

- Ζυγίστε τα φρούτα, κόψτε τα σε µικρά κοµµάτια (max 1 cm) ή φτιάξτε πουρέ µε αυτά και βάλτε τα στο δοχείο.

- Προσθέστε 2:1 γλυκόζη στις διευκρινισµένες ποσότητες. Μην χρησιµοποιήσετε µόνο κανονική ζάχαρη ή 1:1 γλυκόζη, δεδοµένου ότι η 

µαρµελάδα δεν θα είναι αρκετά πηκτή.

- Ανακατέψτε τα φρούτα µε τη ζάχαρη και αρχίστε το πρόγραµµα που τρέχει εντελώς αυτόµατα.

- Μετά από 1' 20" το ακουστικό σήµα δίνεται. Μπορείτε να γεµίσετε τη µαρµελάδα σε γυάλινα βάζα. Κλείστε τα βάζα καλά.

Μαρµελάδα φράουλα 
 
Πλύνετε και καθαρίστε φρέσκιες φράουλες και 

κόψετε τις σε κοµµάτια ή πολτοποιήστε τις 

900 g 

2:1 γλυκόζη 500 g 

Χυµός λεµονιού 1 tbsp 

 

- Αναµίξτε όλα τα συστατικά στο δοχείο µε µια πλαστική κουτάλα.
- Επιλέξτε το πρόγραµµα MARMELADE και ξεκινήστε. 
- Αφαιρέστε τη ζάχαρη που παραµένει στην πλευρά του δοχείου µε µια σπάτουλα.
- Όταν το ακουστικό σήµα δίνεται, βγάλτε το δοχείο από τη συσκευή µε πανάκια φούρνου.
- Γεµίστε τη µαρµελάδα σε γυάλινα βάζα και κλείστε τα καλά.



Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύµφωνα µε όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και 
χαµηλής τάσης οδηγίες, και έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους κανονισµούς για την ασφάλεια.
Ενδέχονται αλλαγές χωρίς καµιά προειδοποίηση!

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή µας καλύπτεται από µια εγγύηση 24 µηνών που αρχίζει κατά την ηµεροµηνία της 
αγοράς (απόδειξη).
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής ή των εξαρτηµάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες 
κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση µας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν 
συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωµα σε µια νέα εγγύηση!
Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται µε την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καµία δωρεάν αντικατάσταση ή 
επισκευή δεν πραγµατοποιείται.
Εάν επιθυµείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση µε την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία 
στον έµπορο µαζί µε την απόδειξη.
*) Η ζηµία στα εξαρτήµατα δεν σηµαίνει αυτόµατα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
παρακαλώ ελάτε σε επαφή µαζί µας. Σπασµένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.
Ατέλειες στα αναλώσιµα ή αντικείµενα που φθείρονται (π.χ. έµβολα µηχανών, λεπίδες ζύµωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός 
τηλεχειρισµός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισµό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από 
τα εν λόγω µέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!
Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέµβασης αναρµόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης 
Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές µπορούν να γίνουν από τον έµπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωµής των 
επόµενων δαπανών.

Σηµασία του συµβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που παρέχονται για 
τη διάθεσή τους.


