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Запомнете! В повечето автоматично зададени програми робота 
сам регулира температурата, времето и скоростта за готвене 

Може да поискате да направите някои свои промени в съставките или количеството, 
които са посочени в рецептите, или може да искате да създадете своя собствена 

рецепта. В този случай спрете програмата и натиснете бутона за „време“, 
„температура“ или „скорост“ и след това регулирайте настройката, като завъртите 
централното копче. За по-подробна информация относно времето, температурата 

или скорост на всяка програма вижте съответния раздел в упътването.
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Функции Продукти Количество Приставки

РЯЗАНЕ

говеждо месо 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

сьомга 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

лук 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

морков на кубчета 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

СМИЛАНЕ

бадеми / лешници / шамфъстък 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

кафе 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

пармезан 500 г макс чопър приставка с 4 остриета

натрошен лед 10 кубчета лед чопър приставка с 4 остриета

МЕСЕНЕ

тесто за хляб 400 г брашно макс чопър приставка с 4 остриета

тесто за пица 400 г брашно макс чопър приставка с 4 остриета

тесто за бриош 400 г брашно макс чопър приставка с 4 остриета

тесто за пай 400 г брашно макс чопър приставка с 4 остриета

тесто за кекс 400 г брашно макс чопър приставка с 4 остриета

ЗАПЕЧАТВАНЕ

лук, чесън, олио 1–2 броя чопър приставка с 4 остриета 

лук, чесън и зеленчуци, олио 200–500 г миксираща приставка

месо, олио или масло 200 г миксираща приставка

ГОТВЕНЕ  
НА ПАРА

нарязани картофи (на 8 парчета) 500 г тава за готвене на пара

кръгчета моркови 500 г тава за готвене на пара

зелен боб 500 г тава за готвене на пара

риба 500 г тава за готвене на пара

птиче месо 500 г тава за готвене на пара

картофи (на дребни кубчета) 800 г макс голяма тава за готвене

кръгчета моркови 600 г голяма тава за готвене

кубчета тиквички 600 г голяма тава за готвене

ВАРЕНЕ

кубчета или кръгчета картофи 800 г макс миксираща приставка

зелен боб 500 г без приставка

паста (различни макарони и спагети) 500 г макс без приставка

рохко сварено яйце 6 броя голяма тава за готвене

средно сварено яйце 6 броя голяма тава за готвене

твърдо сварено яйце 6 броя голяма тава за готвене

ПРИГОТВЯНЕ  
НА ЖИТНИ 
КУЛТУРИ

ориз 250 г макс голяма тава за готвене

ориз 150 г голяма тава за готвене

киноа 250 г голяма тава за готвене

просо 250 г голяма тава за готвене

РАЗТОПЯВАНЕ

черен шоколад 200 г миксираща приставка

бял шоколад 200 г миксираща приставка

маслко 100 г миксираща приставка

ЕМУЛСИРАНЕ

майонеза 200 г миксираща приставка

бита сметана (крем Шантили) 250 г приставка за разбиване

яйчни белтъци 4–7 яйца приставка за разбиване

СОРБЕ замразени плодове 600 г макс чопър приставка с 4 остриета

КОМПАКТ КУУК 
е висок клас смарт 

уред, който ще 
намали времето 

в кухнята и ще 
ви помогне във 

всички кулинарни 
приключения. 

Ето някои основни 
съвети и трикове, с 

които да стартирате. 
А с времето със 

сигурност ще 
намерите сами, нови 

начини и трикове 
в персоналното 

използване на уреда.
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Капачка на капака  
(отворена) Програма Температура Време Скорост

СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

30 сек 10

30 сек 10

20 до 30 сек 10

10 сек 10

23. Тесто за хляб и пица

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

23. Тесто за хляб и пица

23. Тесто за хляб и пица

24. Тесто за пай

25. Тесто за палачинки, гофрети 
и понички

4. Запечатване
АВТОМАТИЧНО
120°C
90–120°C

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

ГОТВЕНЕ НА ПАРА 

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО 15 мин

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

отворена АВТОМАТИЧНО 30 мин

отворена АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

отворена АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

отворена

14. Варене

АВТОМАТИЧНО 25 мин

1

отворена АВТОМАТИЧНО 15 мин

отворена АВТОМАТИЧНО, намалете 
до 100°C, след като кипне

когато водата заври, настройте времето 
за приготвяне, посочено на опаковката

АВТОМАТИЧНО 3 мин след като водата заври

АВТОМАТИЧНО 7 мин след като водата заври

АВТОМАТИЧНО 10 мин след като водата заври

затворена

10. Ориз

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

затворена АВТОМАТИЧНО намалете продължителността на 
програмата с 20 минути

затворена АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО, след това изсипете 
киноата обратно в купата, която съдържа 
водата за готвене и оставете да набъбне 
за 10 минути

затворена АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО, след това изсипете 
просото/житото обратно в купата, която 
съдържа водата за готвене и оставете да 
набъбне за 10 минути

18. Разтопяване

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО
настройте температурата 
на 37°C АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО АВТОМАТИЧНО

20. Емулсиране
2–3 мин АВТОМАТИЧНО

4 мин

7

Ордьоври, 
предястия 

и супи
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Бухти от риба треска

Приготвяне

15 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета
14 ВАРЕНЕОтлежава

1 час

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Обезсолете треската от предишния ден, 
като я потопите в студена вода, и смените 
водата 2-3 пъти.
– Сложете водата, изплакнатата треска, 
лимоновия сок и дафиновия лист в основ-
ната купа на уреда.
– Изберете програма 14 (ВАРЕНЕ) и задай-
те времето на 15 минути чрез натискане на 
бутона „Време“ два пъти и чрез регулиране 
на времето с централното копче.
– Оставете капачката на капака отворена, 
за да предотвратите преливане на вода.
– Уверете се, че водата не прелива и 
намалете температурата до 100оС, ако е 
необходимо да поставите на пауза програ-
мата – натиснете бутона „Температура“ два 
пъти.
– След като е готово, прецедете сварената 
треска.
– Поставете чопър приставката с 4 

остриета вътре в купата и добавете лука, 
магданоза, вегетата, скилидките чесън и 
лютата чушка (по желание).
– Смесете за 30 секунди на скорост 7 в 
ръчен режим. С помощта на шпатулата, 
оберете ако има останало по ръба на купа-
та зеленчуци.
– Добавете обратно треската, мляко-
то, брашното, маята, яйцата, маслото и 
разбъркайте за приблизително 2 минути на 
скорост 6, в ръчен режим, докато получите 
хомогенна смес.
– Оставете сместа вътре в купата да почи-
ва 1 час.
– Оформете бухти от тестото с размер 
на супена лъжица. Изпържете ги в тиган с 
нагорещена мазнина или във фритюрник 
на 180оС. 
– Готовите бухти поставете върху хартия 
за печене.

СЪСТАВКИ:
– 250 г осолена треска, 
 без кожа и без кости
– 250 г брашно
– 180 мл прясно мляко
– 20 г масло
– 2 яйца
– 2 средно големи глави  
 лук шалот
– 2 стръка магданоз
– 2 скилидки чесън
– 1 люта чушка (по желание)
– ½ ч.л. вегета
–  ½ пакетче мая
– прясно изцеден сок  
 от 1 лимон
– 1 литър вода
– 1 дафинов лист

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Идеален като ордьовър или като предястие със сос „Тартар“  
или с майонеза (вижте рецептата на стр. 50).

Приготвяне

5 мин

Приготвяне

5 мин

За

4 човека

За

4 човека

 

• чопър приставка 
с 4 остриета

 

• чопър приставка 
с 4 остриета

CHOP/
НАРЯЗВАНЕ

CHOP/
НАРЯЗВАНЕ

Хумус

Гуакамоле

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА :
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата на Компакт Куук.
– Добавете обеления чесън, нахута,  
1 супена лъжица зехтин, тахана, солта, 
черния пипер, лимоновия сок и малко от 
запазената течност от нахута.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-

ВАНЕ, увеличете времето за работа до  
1 минута. Правете пауза на всеки  
20 секунди.
– Прехвърлете сместа в друга купа, 
поръсете с кимион, червен пипер и оста-
тъка от зехтина и разбъркайте добре. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета вътре в купата на робота.
– Обелете лука и го нарежете на поло-
вина.
– Изчистете семките от домата, и мах-
нете дръжките на кориандъра.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ и задайте времето за работа на  
20 секунди.
– Отворете капака и с помощта на шпа-
тулата оберете сместа, която е отишла 
по стената на купата.
– Добавете останалите съставки в ку- 

пата.
– Стартирайте програма CHOP/НА-
РЯЗВАНЕ отново и задайте времето за 
работа на 20 секунди.
– Отворете капака и отново оберете 
сместа с шпатулата, за да се върне надо-
лу към чопър острието.
– Стартирайте отново програмата.
– Проверете сместа и ако е необходимо, 
продължете да миксирате, докато не 
достигнете желаната текстура.
– Прехвърлете готовото гуакамоле в 
друга купа.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Ако нямате на ваше 
разположение микс от 
подправки за гуакамо-
ле, можете просто да 
използвате вместо това 
сос от лют пипер или 

червен пипер, сол и черен пипер. След 
като гуакамолето е готово, сложете в 
него костилка от авокадо, за да не стане 
кафяво.
Сервирайте със зеленчукови пръчици 
(моркови, стебла целина или крастави-
ци), препечени филийки, оризовки или 
чипс. В много южноамерикански кухни, 
гуакамолето е основен специалитет, 
който се поднася към пържена риба или 
бял ориз.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Добавете няколко суса-
мови семки и цели зърна 
нахут, за да гарнирате 
хумуса. Сервирайте със 
зеленчукови пръчици 
(моркови, стебла целина 

или краставици), препечени филийки, 
оризовки или чипс.

СЪСТАВКИ:
– 3 броя авокадо
– 1 домат
– сока от 1 лайм (или лимон)
– ½ глава червен лук
– 6 стръка пресен кориандър

– 50 мл зехтин
– микс от подправки за гуакамоле  
 (кимион, сол, черен пипер,  
 червен пипер – по желание лют) 

СЪСТАВКИ:
– 400 г консервиран нахут, отцеден   
 (запазете част от течността) 
– 30 мл зехтин
– 30 г сусамов тахан  
 (сусамова паста или сусамово масло)

– сока от 1 лимон
– 1 скилидка чесън, обелен
– ½ ч.л. червен пипер
– ½ ч.л. сол и черен пипер
– ½ ч.л. кимион
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Приготвяне

5 мин

Приготвяне

5 мин

За

4 човека

За
6 човека

8–12 броя

• чопър приставка 
с 4 остриета

• чопър приставка 
с 4 остриета

CHOP/
НАРЯЗВАНЕ

1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ
24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Рилети с риба тон

Мъфини от панчета и френско сирене Comté

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета вътре в купата на Компакт Куук.
– Обелете лука и го сложете вътре.
– Добавете и дивия лук.
– Стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ.
– Спрете и оберете с помощта на 
шпатулата стените на купата.

– Сложете отцедената риба тон в купата
– Стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете прясното сирене, лимоновия 
сок, солта и черния пипер.
– Смесете за 1 минута на скорост 6 в 
ръчен режим.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Затоплете предварително фурната на 
210оС.
– Претеглете съставките.
– Поставете двустранния диск за стър-
гане и рязане, от страната за стъргане. 
Затворете със специалния капак за стър-
гане /рязане. 
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и настържете сиренето Comté. 
Ако цялото сирене е настъргано преди 
края на програмата, натиснете и задръж-
те централното копче, за да нулирате 
устройството и да отмените програмата. 
Отделете сиренето настрана.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в празната купа.
– Добавете всички съставки с изключе-

ние на панчетата и сиренето, което вече  
е настъргано, и стартирайте програма  
24 (ТЕСТО ЗА ПАЙ).
– 1-2 пъти спрете за да оберете с помо-
щта на шпатулата, стените на купата.
– 30 секунди преди края на програмата 
добавете сиренето Comte през отвора на 
капака.
– Поставете парчетата панчета на дъното 
на всяка от формите за мъфини. Изсипе-
те получената смес върху панчетата във 
всяка форма.
– Сложете формите във фурната на 
210оС, за 15-20 минути в зависимост от 
размера на формите.
– Сервирайте изстинали.

СЪСТАВКИ:
– 2 цели яйца
– 2 жълтъка
– 200 мл мляко
– 200 г брашно

– 100 г сирене Comté  
 настъргано или  
 на парчета
– 12 филийки панчета

– ½ ч.л. смесени билки
– 25 мл зехтин  
 (по желание)
– ½ пакетче мая

СЪСТАВКИ:
– 250 г риба тон от консерва
– 150 г прясно сирене
– 1 глава лук шалот
– 1 лимон

– 20 стръка див лук 
 (или 2-3 стръка пресен лук)
– сол, черен пипер СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 

ГОТВАЧ 
Това е рецепта за идеално-
то предястие. Сервирайте 
на хрупкави препечени фи-
лийки или самостоятелно в 
купички.
Гарнирайте рилетите с ня-

колко стръка див лук. Може да замените 
дивия лук с нарязан магданоз или други 
пресни билки. Подправете тези рилети 
още, като добавите супена лъжица горчи-
ца или червен пипер.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Сервирайте като ордьовър 
или предястие със зелена 
салата. Опитайте с различни 
продукти: чоризо, прошуто, 
различни видове сирене –  
Ементал, Бри, Камембер.

Готвене

15–20 мин

Приготвяне

5 мин
За

4 човека
• голяма тава за готвене

• чопър приставка  
с 4 остриета

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
STEAM/ГОТВЕНЕ НА ПАРА

24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Отлежава

30 мин

Равиоли, пълнени със скариди и миди

Готвене

15 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За плънката:
– Претеглете съставките.
– Обелете морковите и джинджифила.
– Поставете чопър приставката с 4 острие-
та в основната купа на робота.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗВА-
НЕ, за да нарежете морковите и джинджи-
фила.
– Прехвърлете сместа в друг съд.
– Поставете пак чопър приставката с 4 
остриета обратно в купата.
– Добавете скаридите, мидите, както и 
останалите съставки в купата.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗВА-
НЕ.
– Прехвърлете сместа в купа за салата и 
добавете нарязаните моркови и джинджи-
фил към сместа за плънката.

За тестото:
– Кипнете 130 мл вода и я оставете на-
страна.
– Поставете чопър приставката с 4 острие-
та в купата.
– Добавете брашното и солта .
– Стартирайте програма 24 (ТЕСТО ЗА 
ПАЙ).
– Излейте горещата вода върху браш-
ното през отвора на капака. Правете го 
постепенно, малко по малко, за да не се 
образуват бучки.
– Извадете тестото от купата и направете 
топка.
– Оставете го да отлежи 30 минути. 
– Разточете тестото с дебелина 2 см и го 

нарежете на парчета с дължина 1 см, като 
го въртите всеки път, за да не го сплескате.
– Разстелете всяко парче на тънък слой. 
Направете всяко парче малко по-дебело в 
центъра, отколкото по краищата.
– Поставете плънката в центъра и ги 
сгънете, като стиснете центъра между 
пръстите си, за да получите полумесец.
– Налейте 600 мл вода в основната купата, 
затворете с капака за готвене и изберете 
програма STEAM/ГОТВЕНЕ НА ПАРА, за 
да загреете водата. Преди да стартирате 
програмата, намалете времето за работа от 
20 на 15 минути, като натиснете два пъти 
бутона „Време“ и като регулирате времето 
с централното копче.
– Стартирайте програмата. Водата ще 
започне да се изпарява след приблизител-
но 2 минути. Отброяването на готвенето 
няма да започне и екранът ще продължи да 
показва 15 минути време за готвене, докато 
парата не е готова.
– Междувременно поставете вече оформе-
ните равиолите върху тавата за готвене на 
пара (от кутията с допълнителни аксесо-
ари). 
– След като парата е готова, Компакт Куук 
ще подаде звуков сигнал и ще започне 
15-минутното отброяване на готвенето. В 
този момент свалете капака за готвене и 
поставете голямата тава и върху нея тавата 
за готвене на пара.
– В края на програмата дръжте равиолите 
топли в тавата за пара и сервирайте въз-
можно най-скоро.

СЪСТАВКИ:
За тестото:
– 200 г брашно тип Т450
– 1 щипка сол
– 130 мл вряща вода

За плънката:
– 300 г обелени скариди
– 200 г изчистени миди
– 2 с.л. соев сос
– 2 с.л. сусамово масло
– 1 средно голям морков
– 15 г пресен джинджифил
– ½ връзка див лук или кориандър

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Сервирайте равиолите 
горещи със сладко-
кисел сос. Равиолите 
могат да се варят и във 
вода или да се пържат в 
тиган.

Ако ви е останало от плънката, 
запържете я за няколко минути, после 
добавете китайска юфка или варен 
ориз, и ще имате азиатско ястие.

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА
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Рулца от бутер тесто с пълнеж

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За бутер тестото:
– Направете бутер тесто от 150 г масло, 
150 г брашно, 75 мл студена вода и  
½ чаена лъжичка сол (вижте рецептата  
на стр. 52).
– Ако бързате, използвайте готово  
бутер тесто.

За пълнежа:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Изберете програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
и променете работното време на програ-
мата на 1 минута, вместо на 10 секунди. За 
целта натиснете два пъти бутона „Време“ 
и завъртете централното копче, за да 
настроите времето до 1 минута.
– Стартирайте програмата, като на-
тиснете централното копче.
– Натиснете централното копче веднъж 
или два пъти в цялата програма, за да 
го поставите на пауза. Отворете капака, 
за да оберете краищата отгоре надолу с 
шпатула и върнете съставките обратно 
към чопър приставката.

– Прехвърлете готовата смес в друга 
купа.
– Разстелете домашно бутер тесто в 
правоъгълник или използвайте готово 
правоъгълно бутер тесто.
– Разпределете пълнежа по цялото бутер 
тесто с шпатулата.
– Навийте внимателно бутер тестото на 
руло.
– Увийте рулото с фолио и го поставете 
във фризера за около 30 минути, за да 
стегне и да се улесни нарязването. 
– Загрейте фурната на 210оС и покрийте 
тава с хартия за печене.
– Извадете рулото от фризера и го наре-
жете на малки кръгчета.
– Подредете ги върху тавата, която е 
покрити с хартия за печене, и ги намаже-
те пожелание със жълтък, смесен с малко 
вода.
– Печете във фурната за около 20 минути 
на 210оС.

СЪСТАВКИ:
За бутер тестото:
– 150 г масло
– 150 г брашно
– 75 мл студена вода
– ½ ч.л. сол
* Може да използвате и готово 
бутер тесто (продава се във  
всеки супермаркет)

За пълнежа:
– 250 г черни маслини  
 без костилка
– 20 мл зехтин
– 1 скилидка чесън, обелен
– 10 рибки аншоа от консерва

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Опитайте различни 
вкусове: сирене 
Ементал, пармезан, 
шунка... Изборът е ваш! 
Идеален за оригинално 
предястие.

Приготвяне

10 мин 
освен тестото

За
6 човека

20 броя

• чопър приставка 
с 4 остриета

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Отлежава

30 мин
Готвене

20 мин

Приготвяне

15 мин
За

1 доза
• чопър приставка 

с 4 остриета
УПЪТВАНЕГотвене

2 час

СЪСТАВКИ:
– 250 г свински врат
– 250 г свинско шкембе
– 250 г птичи черен дроб 
– 5 щипки сол

– 4 щипки черен пипер
– 2 щипки смляно индийско орехче
– 2 цели яйца
– 50 мл уиски

СЪСТАВКИ:
– от 50 г до 150 г сирене, настъргано  
 на ситно (колкото желаете)
– 4 яйца на стайна температура
– 30 г брашно
– 250 мл прясно мляко

– 1 щипка индийско орехче
– 3 щипки сол
– 2 щипки черен пипер
– 30 г масло

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Нарежете месото на едри кубчета.
– Загрейте фурната на 160оС.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук и добавете уискито, кубчетата месо, 
яйцата и подправките в купата.
– Миксирайте в ръчен режим за 40 
секунди на скорост 10, ако е необходимо, 
продължете да смесвате ако е необходи-
мо, за още 30 секунди на скорост 10.

– Прехвърлете в друга купа.
– Добавете към нея и птичия черен дроб 
към останалата смес от мляно месо, и 
разбъркайте.
– Сложете сместа в глинен или керами-
чен съд.
– Печете във фурната за около 2 часа на 
160оС.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на Компакт Куук.
– Добавете маслото, прясното мляко, 
брашното и подправките.
– Стартирайте програма 8 (СОС БЕША-
МЕЛ).
– Оставете в купата на Компакт Куук за 
около 20 минути, докато изстине напъл-
но, и преместете в друга купа.
– Загрейте фурната на 180оС.
– Вземете 4-те яйца и отделете жълтъ-
ците от белтъците (запазете белтъците). 

Разбъркайте 4-те жълтъка в купата Ком-
пакт Куук заедно с настъргания кашкавал.
– Смесете за 1 минута на скорост 3 в 
ръчен режим.
– Прехвърлете получения сос в друг съд и 
го оставете също настрана.
– Измийте и подсушете купата на Ком-
пакт Куук.
– Добавете приставката за разбиване, и 
разбийте 4-те белтъка, заедно със щипка 
сол.
– Изберете програма 20 (ЕМУЛСИРАНЕ)  

и задайте времето за работа на 20 мину-
ти, като натиснете два пъти бутона „Вре-
ме“ и като завъртите централното копче, 
за да настроите времето на 7 минути.
– Смесете получените продукти.
– Преместете получената смес в 
намаслени и набрашнени купички за 
печене (рамекини), и печете във фурната, 
като използвате режим с вентилатор на 
180оС, за около 35-40 минути.
– Сервирайте веднага.

Пастет с уиски в кънтри стил

Бързо суфле със сирене

Приготвяне

15 мин
За

4 човека
• миксираща 

приставка

20 ЕМУЛСИРАНЕ
8 СОС 

БЕШАМЕЛ

Отлежава

20 мин
Готвене

35 мин

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Оставете пастета да 
почива от 1 до 2 дни в 
хладилник, преди да го 
изядете, за още по-добър 
резултат. За да запазите 
по-дълго пастета, обилно 

го покрийте с кафяво желе, когато го 
извадите от фурната.
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Еклери със сьомга и ябълка Грени Смит

Подготовка

20 мин

За

4 човека
(10 еклера)

• миксираща приставка
• чопър приставка с 4 остриета
• аксесоари за стъргане/рязане  

(по избор)

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ

26 БУТЕР ТЕСТО

Приготвяне

30 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За бутер тестото:
– Претеглете съставките.
– Смесете солта с брашното.
– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на Компакт Куук.
– Изсипете водата и маслото в купата.
– Стартирайте програма 26 (БУТЕР ТЕСТО).
– На първия звуков сигнал отворете капа-
ка и добавете брашното и солта. Затворе-
те капака, за да рестартирате програмата 
и оставете капачката на капака отворена.
– На втория звуков сигнал програмата 
преминава във фаза 10 минути почивка. 
Изчакайте края на фазата на почивка и 
следващия звуков сигнал.
– Междувременно предварително заг-
рейте фурната на 200оС и покрийте тава 
с хартия за печене. Пригответе шприц 
торбичката.
– На третия звуков сигнал натиснете 
централното копче, за да рестартирате 
програмата и сложете първото яйце през 
капачката на капака.
– Добавете второто яйце 30 секунди 
по-късно, а третото яйце 30 секунди след 
това.
– След като програмата приключи, 
поставете бутер тестото в шприц тор-
бичката и поставете направените вече 
еклерите върху хартия за печене. 
– Оставете 2 см пролука между всеки 
еклер, тъй като те ще набъбнат, докато се 
пекат.
– Поставете ги във фурната и намалете 
температурата на 180оС. Печете за около 
30 минути. Наблюдавайте печенето, но не 
отваряйте вратата на фурната докато се 
пекат, защото еклерите може да спаднат. 
– След като еклерите покафенеят, из-
ключете фурната, отворете леко вратата 

и оставете еклерите там за 15 минути, 
преди да ги извадите от фурната, за да не 
спаднат.

За плънката:
– Измийте купата.
– Монтирайте двустранния диск в купата, 
и затворете със специалния капак за 
настъргане/рязане.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ/
РЯЗАНЕ) и настържете предварително 
измитата ябълка. След това натиснете 
и задръжте централното копче, за да 
нулирате устройството и да отмените 
програмата.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа.
– Нарежете сьомгата на едри кубчета, 
добавете ги в купа и започнете CHOP/ 
НАРЯЗВАНЕ.
– Смесете ябълката, сьомгата, мазнина-
та, кориандъра, супената лъжица сусамо-
во семе, солта и черния пипер в купата за 
салата.
– Поставете сиренето Brousse в шприц 
торбичката (запазете и за декорация в 
края).
– Нарежете горната част на еклерите, 
след това напълнете със сирене Brousse.
– Отгоре допълнете плънката от сире-
нето Brousse с готовия вече пастет от 
сьомга.
– Затворете еклерите с горните им части.
– Направете с шприц торбичката 3 
големи топчета с размер на лешник от 
сирене Brousse отгоре на еклерите, след 
това, направете и 3 по малки топчета 
от уасабито, в горната част на сиренето 
Brousse и поръсете еклерите с остатъка 
от сусамовите семена.

СЪСТАВКИ:
За бутер тестото:
– 150 мл вода
– 80 г масло
– 120 г брашно
– 3 цели яйца
– ½ ч.ч. фина сол
– шприц торбичка

За плънката:
– 400 г прясна сьомга
– ½ стрък кориандър  
 (или магданоз)
– 2 с.л. сусамово масло
– 2 с.л. сусамово семе
– 1 зелена ябълка Грени Смит
– 350 г сирене Brousse
– 1 тубичка уасаби
– 2 щипка сол 
– 1 с.л. черен пипер
– 2 шприц торбички

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Сервирайте с мескун 
(салатен микс) и го 
поръсете с парченца 
ябълка Грени Смит и 
лешник.

Салата с ролца от раци

Подготовка

15 мин
За

4 човека
• миксираща приставка

• аксесоари за стъргане/рязане (по избор)

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За салатата:
– Поставете двустранния диск за стърга-
не/рязане от страната за стъргане.
Затворете със специалния капак за стър-
гане/рязане.
– Използвайте програма 1 (СТЪРГАНЕ/
РЯЗАНЕ), за да настържете зелето, мор-
ковите и ябълката.
– След като зеленчуците са напълно на-
стъргани, натиснете и задръжте централ-
ното копче, за да нулирате устройството 
и да отмените програмата.

– Нарежете ролцата от раци по дължина. 
Добавете ги към настърганите зеленчуци.
– Добавете сол, черен пипер и портока-
ловия сок, и разбъркайте.

За майонезата:
– Направете майонеза (вижте рецептата 
на стр. 50).
– Добавете майонезата към готовата 
зеленчуковата салата, разбъркайте и 
дръжте в хладилник за 1 час преди ядене.

СЪСТАВКИ:
За салатата:
– ¼ бяло зеле
– 2 моркова, обелени
– 12 ролца от раци
– 1 портокал (само сока)
– 1 зелена ябълка Грени Смит, 
 настъргана
– сол, черен пипер

За майонезата:
– 200 мл слънчогледово олио
– 1 жълтък
– 1 с.л. горчица
– сол, черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Тази салата може, да се направи вместо с ролца от раци, със 
скариди или пушено пиле.

1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ
20 ЕМУЛСИРАНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПРИ ТАЗИ ПРОГРАМА УРЕДЪТ МИКСИ-
РА МНОГО ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ ПРИ 
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, УВЕРЕТЕ СЕ, 
ЧЕ СТЕ ЗАТВОРИЛИ И ЗАКЛЮЧИЛИ 
КАПАЧКАТА НА КАПАКА ПРАВИЛНО 
ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ПРОГРАМАТА 
И НЕ ГО ОТВАРЯЙТЕ ДОКАТО РАБОТИ 
ПРОГРАМАТА, ДАЖЕ НИТО С ЦЕЛ ДА 
ДОБАВИТЕ ЗЕЛЕНЧУК. ИЗЧАКАЙТЕ 
3-ТЕ ЗВУКОВИ СИГНАЛА „БИП“ В КРАЯ 
НА ПРОГРАМАТА ПРЕДИ ДА ПИПАТЕ КА-
ПАЧКАТА НА КАПАКА. 

Зелена зеленчукова супа

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• чопър приставка с 4 остриета
• аксесоари за стъргане/рязане 

(по избор)
1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ

3 СУПА

Готвене

30 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете двустранния диск в основата 
купата от страната за рязане. Затворете 
със специалния капак.
– Измийте зеленчуците и магданоза и 
обелете картофа.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и нарежете на резени картофа, 
целината (селари), тиквичката и праз-лука.
– Ако зеленчуците са напълно наряза-
ни, преди края на програма 1, натиснете 
и задръжте централното копче, за да 
нулирате устройството и да отмените 
програмата.
– Нарежете броколите на малки парченца.

– Изсипете зеленчуците в купа за салата, 
махнете диска и сложете чопър пристав-
ката с 4 остриета.
– Изсипете водата и зеленчуците и 
всички съставки без сиренето в купата на 
робота.
– Изберете програма 3 (СУПА). Уверете 
се, че капачката на капака е правилно 
затворена и заключена. Поставете кърпа, 
сгъната на четири върху капачката на 
капака.
– Щом свърши програмата, добавете 
сиренето и миксирайте за 10 секунди на 
скорост 2.

СЪСТАВКИ:
– 1-2 стръка праз лук  
 (само зелените листа)
– 1 голям картоф
– ½ глава броколи
– 1 тиквичка
– 1 стрък целина (селари)
– ½ стрък магданоз
– 700 мл вода
– 1 кубче зеленчуков бульон
– 1 щипка сол
– 2 с.л. чесново сирене

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Ако скоро наближава времето за вечеря, стартирайте програма  
29 (ПРЕТОПЛЯНЕ).
За да придадете на супата повече вкус, сложете кубчета шунка в 
чинията за супа и изсипете супата върху кубчетата. 
Сервирайте с чеснови крутони.

Приготвяне

5 мин
За

4 човека

• чопър приставка  
с 4 остриета

• аксесоари за стъргане/
рязане (по избор)

1 СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ

2 КРЕМ СУПА
Готвене

30 мин

СЪСТАВКИ:
– ½ оранжева тиква на четвъртини
– 500 г моркови
– 2 глави лук, разполовени 

– 1 кубче пилешки бульон
– 1 щипка индийско орехче
– 500 мл вода

СЪСТАВКИ:
– 2 пащърнака
– 2 глави бяла ряпа
– 2 бели моркова или  
 обикновени моркови
– 2 глави червена ряпа
– 2 артишока

– 1,2 л вода
– 2 кубчета зеленчуков бульон
– 1 щипка кимион
– 1 щипка джинджифил
– 10 мл зехтин
– 1 с.л. морска сол

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Изчистете и обелете тиквата. 
– Поставете двустранния диск в ос-
новата купата от страната за рязане. 
Затворете със специалния капак.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и нарежете на филийки обеле-
ните моркови, лука, както и тиквата.
Ако зеленчуците са били напълно наря-
зани преди края на програма 1, натисне-
те и задръжте централното копче, за да 
нулирате устройството и да отмените 
програмата.

– Извадете двустранния диск и поставе-
те чопър приставката с 4 остриета.
– Добавете останалите съставки в 
купата с нарязаните вече зеленчуци, 
затворете с капака за готвене и старти-
райте програма 2 (КРЕМ СУПА). Уверете 
се, че капачката на капака е правилно 
затворена и заключена. Поставете кър-
па, сгъната на четири върху капачката на 
капака.
– Проверете текстурата след като про-
грамата приключи.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Обелете, измийте и нарежете 
зеленчуците на малки кубчета.
– Поставете миксиращата приставка  
в купата.

– Добавете водата и всички други 
съставки.
– Стартирайте програма SIMMER/
ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН.

Крем супа от тиква и 
морков

Зеленчукова супа  
варена на тих огън

Приготвяне

15 мин
За

4 човека
• миксираща 

приставка

SIMMER/
ГОТВЕНЕ НА 
БАВЕН ОГЪН

Готвене

1 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Направете крем супата 
още по-гладка, като 
добавите две пълни супени 
лъжици сметана, след като 

програмата приключи и разбъркайте за 
30 секунди на скорост 6.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Можете също така да 
прецедите бульона и да 
направите готовите зелен-
чуци на яхния, а бульона да 

замразите за следващо готвене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПРИ ТАЗИ ПРОГРАМА УРЕДЪТ МИКСИРА 
МНОГО ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ ПРИ ВИСОКА 
ТЕМПЕРАТУРА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ЗАТВО-
РИЛИ И ЗАКЛЮЧИЛИ КАПАЧКАТА НА КА-
ПАКА ПРАВИЛНО ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ 
ПРОГРАМАТА И НЕ ГО ОТВАРЯЙТЕ ДОКАТО 
РАБОТИ ПРОГРАМАТА, ДАЖЕ НИТО С ЦЕЛ 
ДА ДОБАВИТЕ ЗЕЛЕНЧУК. ИЗЧАКАЙТЕ ЗА 
3-ТЕ ЗВУКОВИ СИГНАЛА „БИП“ В КРАЯ НА 
ПРОГРАМАТА ПРЕДИ ДА БОРАВИТЕ С КА-
ПАЧКАТА НА КАПАКА.

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА
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Супа „Том Кха Кай Тай“  
(традиционна супа от Тайланд)

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
SIMMER/ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН

4 ЗАПЕЧАТВАНЕ
14 ВАРЕНЕ

Готвене

45 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Изсипете 600 мл вода в основната 
купа и сложете измития и нарязан на 
кубчета плосък боб (снежен грах) в него.
– Оставете капачката на капака отворе-
на.
– Стартирайте програма 14 (ВАРЕНЕ) 
като намалите времето за приготвяне на 
20 минути.
– След като е готов, го прехвърлете в 
друга купа.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота.
– Сложете лука стартирайте програма 
CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете препеченото сусамово масло 
и зелената паста къри.
– Стартирайте програма 4 (ЗАПЕЧАТВА-
НЕ).
– Махнете чопър приставката с 4 острие-
та. Не поставяйте никакъв аксесоар в 
купата.
– Добавете грубо нарязания стрък лимо-
нова трева, нарязания джинджифил, 600 г  

кокосово мляко, 600 г вода, пастата та-
маринд, рибения сос и кубчето пилешки 
бульон в купата.
– Затворете капака и оставете капачката 
на капака отворена.
– Изберете програма SIMMER/ГОТВЕНЕ 
НА БАВЕН ОГЪН и намалете времето 
за действие на 20 минути. Стартирайте 
програма SIMMER/ГОТВЕНЕ НА БАВЕН 
ОГЪН.
– 5 минути след стартирането на програ-
мата отворете капака и добавете пилеш-
ките филета.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– В края на програмата изсипете супите 
в купичките и добавете боба, който се 
държи настрана, нарязаната люта чушка, 
нарязания пресен кориандър и няколко 
капки сок от лайм, и една щриха препече-
но сусамово масло.
– Сервирайте възможно най-скоро.

СЪСТАВКИ:
– 2 с.л. паста тамаринд*
– 240 г снежен грах (или плосък боб)
– 120 г пресен лук 
– 3 с.л. сос „Nuoc Mam” (рибен сос)
– 3 с.л. препечено сусамово масло
– 3 с.л. зелена къри паста
– 600 г кокосово мляко**
– 1 стрък лимонова трева
– 20 г джинджифил, обелен и  
 нарязан
– 1 кубче пилешки бульон
– 400 г пилешки филета
– 1 с.л. лют пипер
– 1 зелена люта чушка (може повече  
 или по-малко, според желанието)
– 1 лайм
– пресен кориандър
– 600 мл вода за готвене на 
 плоския боб
– 600 мл вода за супата

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Алтернатива: заменете пилето и зеления фасул със скариди 
и гъби или стриди. Не забравяйте, че, с Компакт Куук няма 
ограничение за кулинарните експерименти!

* Тамаринд – може да се намери 
в азиатските магазини под 
различни форми. Тамаринд 
пастата е най-доброто от всички.
** Бъдете много внимателни, за 
да не вземете вместо кокосово 
мляко – кокосовия крем. 
Кокосовия крем е много по-гъст.

Гаспачо

Подготовка

10 мин
За

6 човека
• чопър приставка с 4 остриета

• аксесоари за стъргане/рязане (по избор)
CHOP/НАРЯЗВАНЕ

1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Измийте, бланширайте и нарежете 
доматите (малки кубчета). Дръжте ги 
настрана в купа за салата.
– Поставете двустранния диск в купата 
от страната за рязане и затворете със 
специалния капак.
– Обелете краставицата и изчистете 
червената чушка.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ  
И РЯЗАНЕ) и ги нарежете на резени.
– Ако зеленчуците са били напълно 
нарязани преди края на програма  
1 (СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ), натиснете и за-
дръжте централното копче, за да нулира-
те устройството и отмените програмата.
– Поставете всички зеленчуци в голяма 
купа за салата заедно с доматите.
– Добавете зехтина, винения оцет и 
прясно изцедения лимонов сок в купата 
за салата, подправете със сол и черен 
пипер, и разбъркайте добре.

– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота
– Обелете чесъна и пресния лук. Сложе-
те ги в купата. 
– Затворете с капака за готвене.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.
– Поставете всички останали съставки в 
купа за готвене.
– Разбъркайте съставките с шпатулата 
вътре в купата.
– Изберете още веднъж програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ като зададете времето за 
работа на 3 минути. Стартирайте програ-
мата. 
– Ако е необходимо, коригирайте под-
правките по ваш вкус и съхранявайте на 
студено място.

СЪСТАВКИ:
– 1 кг узрели домати 
– 1 червена чушка
– 1 краставица
– 1-2 стръка пресен лук
– 2 скилидки чесън
– ½ лимон
– 4 с.л. зехтин
– 1 с.л. винен оцет
– сол, черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Сервирайте в охладени 
купички, чинии за супа 
или буркани. Поднесете 
като предястие или 
ордьовър с препечени 
филийки. Вкусно е с 

миди с черупки, които можете да 
готвите с Компакт Куук. Най-добре е 
да направите тази рецепта за гаспачо 
през сезона на доматите, тъй като 
трябва да вземете узрели и вкусни 
домати за по-добър резултат.

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА
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Пиле по Баски

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка
• аксесоари за стъргане/рязане (по избор)

Готвене

50 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Измийте и почистете семената на чер-
вената чушка.
– Измийте доматите, нарежете ги на 
четвъртинки и почистете от семената.
– Обелете чесъна и нарежете лука на 
четвъртинки.
– Поставете двустранния диск в купата 
от страната за нарязване и затворете със 
специалния капак.
– Използвайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ), за да нарежете червената чушка. 
След това натиснете и задръжте централ-
ното копче, за да нулирате устройството и 
да отмените програмата.
– Преместете чушките. 
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Сложете чесъна и лука и стартирайте 
програмата.
– След това сменете приставката с ми-
ксиращата приставка.
– Добавете зехтина, пилешките медальо-
ни и нарязаната чушка.
– Затворете с капака за готвене.
– Изберете програма 6 (БАВЕН СОС) и 
променете температурата на първата фаза 
на 100оС вместо на 90оС.

– Стартирайте програмата.
– След звуковия сигнал отворете капака, 
добавете нарязани на кубчета домати  
(или консервирани домати), дафинов 
лист, мащерката, сол, черен пипер и бяло-
то вино, затворете капака, за да рестарти-
рате програмата. 
– След 10 минути (35 минути преди края 
на програмата), когато сосът е още течен, 
извадете миксиращата приставка и затво-
рете капака, за да рестартирате програма-
та.
– В края на програмата при необходимост 
добавете още поправки и сервирайте 
веднага.

СЪСТАВКИ:
– 600 г пилешки медальон или  
 пилешки гърди, нарязани на  
 големи кубчета или на парчета
– 2 червени чушки
– 2 домата или 1 консерва  
 от домати на кубчета
– 1 скилидка чесън
– 1 глава лук
– 20 мл зехтин
– 20 мл бяло вино (по избор)
– 1 дафинов лист
– 1 стрък мащерка (или 1 с.л. суха)
– сол, черен пипер

1 СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ 

6 БАВЕН СОС

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте с бял ориз, който можете да приготвите на програма  
10 (ОРИЗ) или с малки картофи приготвени на пара в голямата тава 
за готвене на робота.
Можете да оставите миксиращата приставка по време на цялата 
програма. Можете също да използвате пилешки пръчици за тази 
рецепта.
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Подготовка

10 мин
За

4 човека
• чопър приставка с 4 остриета 

• миксираща приставка

Готвене

40 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Сложете червеният лук и скилидката 
чесън в купа. Стартирайте програма 
CHOP/НАРЯЗВАНЕ за няколко секунди.
– Поставете миксиращата приставка в 
купата.
– Поставете чушките и зехтина в 
основната купа.
– Изберете програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ) 
и задайте температурата на 100оС, 
вместо 90оС, чрез натискане на 
бутона „Температура“ и завъртане на 
централното копче за регулиране на 

температурата.
– Поставете смляното говеждо месо в 
купата и рестартирайте програма  
4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ) един път.
– Добавете всички съставки, освен боба 
и царевицата.
– Изберете функция SIMMER/ГОТВЕНЕ 
НА БАВЕН ОГЪН и задайте времето на 
15 минути. Оставете капачката на капака 
отворена.
– Добавете червения боб и царевицата 
и рестартирайте SIMMER/ГОТВЕНЕ НА 
БАВЕН ОГЪН като зададете времето на  
15 минути.

СЪСТАВКИ:
– 1 глава червен лук 
– 1 глава чесън
– 40 мл зехтин
– 500 г смляно говеждо месо
– 2 ч.л. чили на прах
– 1 консерва червен боб
– 1 малка консерва царевица
– 1 щипка кимион
– 2 щипки сушен лук
– 200 г доматено пюре
– 150 г камби нарязана на кубчета  
 (или обикновена чушка)
– 3 щипки сол

SIMMER/ГОТВЕНЕ НА 
БАВЕН ОГЪН

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Поднесете ястието в чиния. Подправете го с шепа пресен 
кориандър и добавете кубчета пресни домати. Може да сервирате 
с бял ориз, приготвен с помощта на работа на програма 10 (ОРИЗ).

Чили кон карне

Подготовка

15 мин
За

4 човека
• аксесоари за стъргане/рязане (по избор)

• миксираща приставка
• голяма тава за готвене (по избор)

Готвене

1 час 40 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете двустрания диск в купата 
от страната за рязане и затворете със 
специалния капак.
– Измийте и обелете морковите и лука
– Нарежете на филийки морковите като 
използвате програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ).
– Прехвърлете морковите в друга купа и 
нарежете лука.
– Натиснете и задръжте централното 
копче, за да нулирате устройството и 
отмените програмата.
– Поставете миксиращата приставка 
вътре в купата и добавете зехтина, наря-
зания лук и бекона.
– Затворете с капака за готвене.
– Стартирайте програма 4 (ЗАПЕЧАТВА-
НЕ).
– Нарежете месото на кубчета и го ова-
ляйте от всички страни с брашно.
– Поставете месото и морковите в в 
купата и включете на програма 4 (ЗА-
ПЕЧАТВАНЕ) и задайте температурата 
на 100оС вместо 90оС, като натиснете 
бутона „Температура“ и като завъртите 
централното копче, за да настроите тем-
пературата. Оставете отворената капачка 
на капака. Стартирайте програмата.
– Към купата добавете скилидките чесън, 
червеното вино, водата кубчето телешки 
бульон, смесените билки, чаената лъжич-
ка сол и черен пипер.
– Изберете програма SIMMER/ГОТВЕ-
НЕ НА БАВЕН ОГЪН, задайте времето 

за готвене на 90 минути вместо на 60 и 
стартирайте програмата.
– 10 минути преди края на програмата, 
добавете, ако желаете 3 чаени лъжици 
царевично нишесте за сгъстяване на соса.
– В края на програмата проверете готве-
нето и крехкостта на месото и удължете 
процеса на готвене, ако е необходимо.
– Ако желаете да сгъстите още соса, 
добавете още царевично нишесте.
– Съхранявайте ястието в покрита чиния, 
за да го запазите топло.
– След готвенето на говеждото месо, 
измийте основната купа и сипете 600 мл 
вода в нея.
– Затворете с капака за готвене.
– Изберете програма STEAM/ПАРА за 
загряване на водата.
– Стартирайте програмата. Водата ще 
започне да се изпарява след прибли-
зително 2 минути. Отброяването на 
готвенето няма да започне и екранът ще 
продължи да показва 20 минути време за 
готвене, докато парата не е готова.
– Междувременно обелете и нарежете 
на кубчета картофите (нарежете всеки 
картоф на 8 кубчета). Поставете ги върху 
тавата за готвене на пара.
– Когато парата е готова, Компакт Куук 
ще подаде звуков сигнал и 20-минутното 
отброяване ще започне. В този момент 
свалете капака за готвене и поставете 
Кошницата за готвене на пара.
– Сервирайте с готовото говеждо месо.

СЪСТАВКИ:
–  500 г телешки бузи (по-бърз 

процес на готвене) или друго 
говеждо (подбедрица, врат)

–  1 голяма глава лук
–  100 г бекон
–  2 скилидки чесън
–  3 големи моркова: бял, лилав, 

жълт (или 3 обикновени)
–  2 с.л. брашно
–  1 кубче телешки бульон 
– 1 стрък смесени билки  
 (мащерка, дафинови листа) 
–  300 мл червено вино
–  200 мл вода
–  25 мл зехтин
–  3 ч.л. царевично нишесте
–  1 ч.л. сол
–  черен пипер на вкус
–  500 г картофи
–  600 мл вода, за да се сварят 

картофите

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
За да направите месото 
още по-крехко, оста-
вете го да се маринова 
в червено вино от пре-
дишния ден. Ястието 
ще бъде по-вкусно, ако 

го оставите да почива в хладилник за 
1 до 2 дни. Месото става още по-неж-
но, когато го затоплите.

SIMMER/ГОТВЕНЕ НА 
БАВЕН ОГЪН 

1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

Говеждо “Бургиньон” с разноцветни моркови
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Подготовка

15 мин

Подготовка

10 мин

За

4 човека

За

3 човека

• чопър приставка с 4 остриета
• миксираща приставка

• приставка за разбиване

• миксираща приставка
• тава за готвене на пара

Готвене

1 час 5 мин

Готвене

1 час 40 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За картофеното пюре:
– Направете пюре (вижте рецептата на 
стр. 42).
– Оставете го настрана и измийте купата.

За месото:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Поставете нарязания на ситно лук, 
чесън и магданоз в купа и стартирайте 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете миксиращата приставка в 
купата.
– Добавете зехтина и стартирайте про-
грама 6 (БАВЕН СОС).
– Когато чуете звука, добавете месото, 
смесените билки, солта, черния пипер, 
домата и кимиона.

– Преди да затворите капака, настройте 
времето на фазата на SIMMER/ГОТВЕНЕ 
НА БАВЕН ОГЪН на 15 минути вместо 45, 
а температурата до 90°C, вместо 100°C. 
Затворете капака и рестартирайте про-
грамата. Оставете отворената капачка на 
капака.
– Загрейте фурната на 200°C. 
– Поставете месото в тава, покрийте го 
с картофеното пюре, след което го поръ-
сете с галета, приготвена с помощта на 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ на Компакт 
Куук.
– Поръсете с масло и сирене.
– Пригответе във фурната за около 20 
минути на 200°C.

СЪСТАВКИ:
За месото:
– 500 г говеждо месо, смляно
– 1 глава лук
– сол и черен пипер на вкус
– 40 мл зехтин
– ½ домат
– ½ стрък магданоз
– 1 стрък смесени билки  
 (мащерка, дафинови листа) 
– 2 щипки кимион
– 1 скилидка чесън

За картофеното пюре:
–  800 г картофи 
–  250 мл прясно мляко
–  100 мл вода
–  1 щипка смляно индийско орехче
–  ½ ч.л. сол
–  черен пипер
–  30 г масло (повече или  

по-малко, колкото желаете)

За сервирането:
– 20 г масло
– сухар или галета
– 50 г сирене на ситно

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
12 ПЮРЕ

6 БАВЕН СОС

STEAM/ГОТВЕНЕ НА ПАРА
SIMMER/ГОТВЕНЕ НА 

БАВЕН ОГЪН 
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте със зелена салата подправена с оцет или лешниково 
масло. Може да направите тази рецепта с останалото месо с 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ, с чопър приставката с 4 остриета. 
Можете също така да използвате ненакълцано месо.

Овчарски пай от говеждо

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Налейте 600 мл вода в основната купа 
на Компакт Куук.
– Затворете капака за готвене.
– Стартирайте програма STEAM/ПАРА за 
загряване на водата. Водата започва да 
се изпарява след около 2 минути. Докато 
парата е готова, таймерът за обратно от-
брояване няма да се стартира и дисплеят 
все още ще показва време за готвене от 
20 минути.
– Междувременно обелете картофите и 
ги нарежете на кубчета 2-3 см.
– Поставете зелен грах и картофи тавата 
за готвене на пара.
– Когато програмата за пара е готова, 
Компакт Куук, индикира със звуков сигнал 
и 20-минутното време за готвене започ-
ва да отброява. В този момент махнете 
капака за готвене и поставете тавата за 
готвене на пара и капака й. Обелете мор-
ковите и ряпата, и ги нарежете надлъжно 
на четвъртинки, които след това отново 
нарежете по ширина (общо 8 парчета). 
Оставете ги настрана.
– Нарежете месото на парчета с размер 
2-3 см.
– Проверете процеса на готвене след 
приключване на програма STEAM/ПАРА.
– Увеличете времето за готвене, ако е не-
обходимо. Не забравяйте да добавите вода 
в купата, за да гарантирате необходимо-
то минимално количество пара (600 мл, 
вижте линията от вътрешната страна на 
купата).
– След като зеленчуците са сварени може 
да ги оставите в тавата за готвене на пара.
– Изплакнете основната купа на робота.
– Добавете зехтин и след това 2-3 см куб-
чета месо.

– Изберете програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ) 
и задайте температурата на 100°С вместо 
90°С, като натиснете бутона „Температу-
ра“ и завъртите централния регулатор на 
температурата. В този случай, не поста-
вяйте никакви допълнителни приставки в 
основната купа.
– Стартирайте програмата. Оставете от-
вора на капака отворен. 
– След половината от програмата, т.е. 
2 минути 30 секунди, отворете капака и 
обърнете месото с шпатула, така че да се 
запечата от другата страна.
– Поставете миксиращата приставка в 
Компакт Куук. Уверете се, че по острието 
не е останала храна.
– Сложете виното, 500 мл вода, естрагон, 
сместа от билки, нарязаните моркови, лъ-
жица горчица, нарязаната ряпа, лукът, сол, 
черен пипер и зеленчуков бульон в основ-
ната купа на Компакт Куук.
– Смачкайте двете скилидки чесън с 
ръка, без да ги обелвате.
– Поставете и двете скилидки чесън в ку-
пата.
– Стартирайте програма SIMMER/ГОТ- 
ВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН.
– Десет минути преди края на програмата 
добавете супена лъжица царевично ни-
шесте, смесено в малко (не твърде) студе-
на вода, за да се сгъсти соса.
– Извадете капака за готвене и поставете 
тавата за готвене на пара, в която поста-
вяте сварените зеленчуци, за да ги загрее-
те.
– Добавете магданоз в края на програма-
та и сервирайте яхнията гореща със зе-
ленчуците, които сте приготвили на пара.

СЪСТАВКИ:
–  500 г агнешко месо, нарязано 

на кубчета с размер 2-3 см
–  2 скилидки чесън
–  ½ връзка магданоз
–  1 кубче зеленчуков бульон
–  пакет естрагон 
–  40 мл зехтин
–  1 с.л. горчица с естрагон  

(или обикновена горчица)
–  500 мл вода за месото
–  20 мл бяло вино
–  смес от подправки
–  3 моркова
–  1 ряпа
–  1 глава лук
–  1 с.л. царевично нишесте, 

смесено с 2 с.л. студена вода
–  сол и черен пипер
–  3 картофа
–  200 г замразен зелен грах
–  600 мл вода за задушаване  

на зеленчуците

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Това ястие ще бъде 
още по-вкусно, ако го 
оставите в хладилника 
за 1 до 2 дни. Месото 
ще стане още по-крех-
ко, когато го загреете. 

Ако искате да загреете в робота, из-
ползвайте програма 29 (ПРЕТОПЛЯ-
НЕ). Ако не харесвате агнешко, просто 
го заменете с пуешко, за по-мек вкус.

Пролетна яхния с агне
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Подготовка

10 мин
За

4 човека
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка
• тава за готвене на пара 

Готвене

1 час 15 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в Компакт Куук.
– Сложете лука, нарязан на четвъртинки, 
и чесъна в купата.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.
– Извадете чопър приставката с 4 
остриета и прикрепете миксиращата 
приставка.
– Сложете зехтин в Компакт Куук.
– Стартирайте програма 4 (ЗАПЕЧАТВА-
НЕ).
– Добавете нарязаното на кубчета те-
лешко месо, морската сол, 4 щипки черен 
пипер, 2 дафинови листа, 2 скилидки 
чесън, нарязаният стрък целина, и двата 
моркова, обелени и ситно нарязани, 
350мл вода и 350 мл бяло вино в купата 
на Компакт Куук.
– Стартирайте програма SIMMER/ 
ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН.

– 15 минути преди края на програмата 
добавете нарязаните гъби.
– Преместете съдържанието в тавата за 
готвене на пара, поставен върху голяма 
купа за салата, за да се изцеди бульона, 
който после ще се използва.
– Оставете месото и зеленчуците в тава-
та за пара.
– Сложете бульона в основната купа на 
Компакт Куук.
– Добавете брашно, нарязаното на малки 
парчета масло и една супена лъжица 
гъста сметана в купата на Компакт Куук.
– Поставете тавата за готвене за пара с 
месо върху Компакт Куук.
– Гответе 10 минути при 90°C и скорост 
3 в ръчен режим.
– Изсипете месото върху соса, приготвен 
в Компакт Куук.
– Сервирайте докато е още топло.

СЪСТАВКИ:
– 1 глава лук
– 2 скилидки чесън
– 20 мл зехтин
– 600-700 г телешко месо
– 2 ч.л. морска сол
– черен пипер
– 2 дафинови листа
– 1 стрък целина
– 2 пъпки карамфил
– 2 моркова
– 350 мл вода
– 350 мл бяло вино
– 200 мл гъби
– 50 г брашно
– 45 г масло
– 1 с.л. гъста сметана 
– ½ лимон (по желание)

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
SIMMER/ГОТВЕНЕ НА 

БАВЕН ОГЪН 
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

Яхния с телешко месо

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Добавете лимоновият сок за подобряване на вкуса. Сервирайте яхнията с бял ориз (вижте рецептата на стр. 44),  
задушени картофи или макаронени изделия от талиатели, които можете да приготвите, като използвате 
програма 14 (ВАРЕНЕ).

Подготовка

15 мин
За

3 човека
• чопър приставка с 4 остриета 

• тава за готвене на пара 
• миксираща приставка

Готвене

35 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Обелете чесъна и лука. Нарежете лука 
наполовина.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.
– Поставете миксиращата приставка в 
купата.
– Добавете бялото вино, прясното мля-
ко, двата вида горчица, кубчето бульон, 
сол и черен пипер.
– Нарежете свинското бон филе и гъбите 
на резени. Нарежете свинското месо на 
дебели филийки и поставете гъбите и 
месото в голямата тава, над основната 
купата.
– Стартирайте програма STEAM/ГОТВЕ-
НЕ НА ПАРА и задайте продължител- 

ността на програмата на 30 минути. От-
брояването започва, когато програмата 
за готвене на пара е готова.
– Оставете бульона в основната купа на 
Компакт Куук.
– Проверете процеса на готвене на месо-
то.
– Оставете месото в тавата за готвене 
със затворен капак, за да се запази топло.
– Добавете сметана, царевично нишесте 
и пресен магданоз.
– Продължете процеса на готвене в 
ръчен режим в продължение на 5 минути 
при 80°C и скорост 3.
– Сервирайте свинско филе, гарнирано 
със сос от горчица и с магданоз.

СЪСТАВКИ:
– 500 г свинско филе
– 1 глава лук
– 1 скилидка чесън
– 100 мл бяло вино
– 80 мл прясно мляко
– 2 с.л. горчица
– 2 с.л. едрозърнеста горчица
– 1 кубче зеленчуков бульон
– 1 щипка сол
– 1 щипка черен пипер
– 200 г гъби
– 100 г течна сметана или  
 изцедено кисело мляко
– 2 с.л. царевично нишесте
– ½ връзка магданоз

 
CHOP/НАРЯЗВАНЕ
STEAM/ГОТВЕНЕ  

НА ПАРА

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте месото с картофено пюре, пържени картофи или  
бял ориз и зеленчуци по ваш избор.

Свинско бон филе с пълнозърнеста горчица
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Подготовка

10 мин
За

6 човека
• чопър приставка с 4 остриета 

• миксираща приставка
Готвене

55 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Налейте 800 мл вода в основната купа 
на Компакт Куук.
– Изберете програма 14 (ВАРЕНЕ) и за-
дайте продължителността на програмата 
на 20 минути вместо 30, като натиснете 
бутона „Време“ и завъртите главното 
копче за време.
– Отворете отвора на капака, след като 
водата заври.
– Отворете капака и потопете 6 пушени 
наденици, нарязани на кръгчета от по  
4 см.
– Затворете капака, рестартирайте 
програмата, но оставете отвора на капака 
отворен.
– Когато програмата свърши, изпразнете 
съдържанието й в друг съд, и запазете 
водата, в която сте приготвили надени-
ците, за да продължите с приготвянето на 
ориза.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.

– Поставете изчистения лук, скилидките 
чесън, червен лют пипер, нарязания на 
малки парченца джинджифил (приблизи-
телно 1 см) в купата на Компакт Куук.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.
– Сложете миксиращата приставка и 
добавете зехтина, чаена лъжичка куркума, 
половин чаена лъжичка мащерка и дафи-
нов лист.
– Стартирайте програма 6 (БАВЕН СОС).
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
обелените домати и наденичките.
– Преди да затворите капака, задайте 
продължителността на програмата на  
30 минути вместо 45 минути, като на-
тиснете бутона „Време“.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– Сервирайте веднага след приключване 
на програмата.

СЪСТАВКИ:
– 800 мл вода
– 6 пушени наденици  
 (тип Montbéliard), нарязани  
 на 4 см филийки
– 3 глави лук
– 4 скилидки чесън
– ½ червена чушка
– 5 г джинджифил
– 20 мл зехтин
– 1 ч.л. куркума
– 1 ч.л. мащерка
– 400 г белени домати със сока  
 (1 консерва)
– 1 дафинов лист

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Сервирайте това тради-
ционно ястие на Реюнион 
(френски остров в Индий-
ския океан) с бял ориз, 
приготвен във водата с 
надениците (пригответе 

на програма 10 ОРИЗ).

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
14 ВАРЕНЕ

6 БАВЕН СОС

Ароматни френски наденички

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• чопър приставка с 4 остриета

•  миксираща приставка 
Готвене

38 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Загрейте фурната на 180°C.
– Нарежете патладжаните наполовина  
по дължина.
– Използвайте нож, за да направите 
зигзагообразни прорези. Добавете сол, 
черен пипер и шест супени лъжици зех-
тин.
– Печете във фурната на 180°C за около 
30 минути.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук. Стартирайте програма CHOP/ 
НАРЯЗВАНЕ.
– Сменете приставката с миксиращата 
приставка, и добавете 40 мл зехтин.
– Стартирайте програма 6 (БАВЕН СОС).
– Когато чуете звуков сигнал, отворе-

те капака, добавете смлените домати, 
захарта за глазура, солта, черния пипер и 
пресния босилек.
– Задайте времето за готвене на 15 мину-
ти, вместо 45 минути.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– Добавете рибата тон на парчета. Сме-
сете за 4 секунди на скорост 3.
– Напълнете патладжаните с готовата 
смес. И отгоре подредете тънки кръгчета 
от моцарела.
– Печете във фурната на 180°C за 8 мину-
ти.

СЪСТАВКИ:
– 3 патладжана
– 1 чушка 
– 6 ч.л. зехтин, за патладжаните
– 2 скилидки чесън
– 1 голяма глава лук
– 40 мл зехтин, за пълнежа
– 300 г смлени домати
– ½ ч.л. захар за глазура
– 15 листа пресен босилек
– 1 консерва риба тон
– 1 топка моцарела
– ½ ч.л. сол
– ½ ч.л. черен пипер

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
6 БАВЕН СОС 

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да използвате кайма вместо риба тон. Ако нямате 
патладжани, можете да ги замените с тиквички. Сервирайте с  
бял ориз, поръсен с пресен естрагон, който сте сготвили в  
Компакт Куук на програма 10 (ОРИЗ).

Пълнени патладжани с риба тон
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Подготовка

10 мин
За

2 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета 

Готвене

10 мин
PULSE/ПУЛС

CHOP/
НАРЯЗВАНЕ

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата, добавете сухарите и 
натиснете бутона PULS/ПУЛС 4 или 5 
пъти, за да станат на трохи. Оставете ги 
настрана.
– Добавете нарязаните пилешки 
гърди, чесън, сол и черен пипер и 
натиснете бутона CHOP/НАРЯЗВАНЕ. 
Ако е необходимо, стартирайте отново 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Поставете хлебните трохи в купа.

– Разбийте яйцата в отделна купа.
– Оформете топчета от готовото  
смляно месо и ги приплескайте леко.
– Оваляйте ги в галета, след това в 
яйцето и след това отново в галета.
– Запържете в тиган на средно силен 
огън с лъжица олио.
– Сервирайте с домашен кетчуп, 
приготвен в Компакт Куук (вижте 
рецептата на стр. 50).

СЪСТАВКИ:
– 300 г пилешки гърди
– сол, черен пипер
– 10 стръка див лук (или няколко  
 зелени пера от пресен лук)
– 10 сухарчета или галета 
– 2 яйца

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Поднесете с тортила питки и някой ваш любим сос.

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• приставка за разбиване

• чопър приставка с 4 остриета 

Готвене

22 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставка с  
4 остриета в купата на робота.
– Претеглете всички необходими 
съставки, обелете лука, нарежете го на 
четвъртинки и го сложете в основната 
купа на Компакт Куук. Нарежете и пилето 
на филийки, и го добавете в същата 
купата.
– Стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ.
– Поставете миксиращата приставка в 
купата.
– Добавете зехтин и стартирайте 
програма 11 (РИЗОТО).
– Когато чуете звуков сигнал, извадете 
миксиращата приставка и го заменете с 
приставката за разбиване.
– Добавете предварително свареното 

жито, вино или вода и затворете капака. 
Това ще рестартира програмата.
– На втория звуков сигнал добавете 
вода, кубчетата бульон, сол и къри 
и задайте продължителността на 
програмата на 15 минути, вместо на  
20 минути.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– След като програмата приключи, 
проверете процеса на готвене. Ако е 
необходимо, удължете готвенето за  
още 5 минути при температура от 100°С,  
ако е необходимо.
– Добавете сметана и черен пипер и 
разбъркайте за 20 секунди на скорост 1.
– Поръсете готовото ястие с настърган 
пармезан.

СЪСТАВКИ:
– 250 г предварително  
 сваренo жито
– 400 мл вода
– 200 мл бяло вино или вода
– 2 кубчета пилешки или  
 зеленчуков бульон
– 2 глави лук
– 1 ч.л. мадраско къри
– 200 г пилешки гърди
– 30 мл зехтин
– 100 г настърган пармезан
– 250 мл течна сметана
– ½ ч.л. сол и черен пипер

   
11 РИЗОТО

Пилешки хапки

Пилешко пшенично сото

Подготовка

10 мин
За

2 човека
• миксираща приставка

• голяма тава за готвене на пара 
• кошница за готвене

Готвене

27 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За рибата и аспержите:
– Почистете аспержите и ги нарежете 
наполовина.
– Поставете долните половинки в голя-
мата, плитка тава за готвене на пара.
– Налейте 600 мл вода в основната купа.
– Затворете капака за готвене.
– Стартирайте програма STEAM/ГО-
ТВЕНЕ НА ПАРА за загряване на водата. 
Водата започва да се изпарява след около 
2 минути. Докато парата е готова, тай-
мерът за обратно отброяване няма да се 
стартира и дисплеят все още ще показва 
време за готвене от 20 минути.
– Поставете филетата от риба и горните 
половини на аспержите в голямата, плит-
ка тава за готвене на пара и се уверете, че 
има достатъчно място между съставките, 
за да може парата да преминава добре. 
Ако е необходимо, поставете част от 
аспержите в голямата тава за готвене на 
пара.

– Когато парата е готова, Компакт Куук 
издава сигнал и започва да готви за  
20 минути. В този момент махнете капака 
от основната купа на уреда и поставете 
двете тази за готвене на пара.

За сос „Холандез“:
– Пригответе соса (вижте рецептата на 
стр. 47).
– Поставете филетата и аспержите в 
чиния и залейте със соса.

За ориза:
– Пригответе ориза (вижте рецептата на 
стр. 44).
– Добавете семена от кардамон към во-
дата за готвене и намалете продължител-
ността на програмата до 20 минути (ориз 
ал денте) или 22 минути (пухкав ориз).

СЪСТАВКИ:
За рибата и аспержите:
– 2 филета от камбала  
 (или друга плоска риба  
 като писия или калкан)
– 12 броя зелени аспержи  
 (1-2 връзки)
– сол и черен пипер
– 600 мл вода

За сос „Холандез“:
– 3 сурови яйчни жълтъка
– 250 г масло
– лимонов сок (1 лимон)
– 50 мл хладка вода
– сол и черен пипер 

За ориза:
– 150 г бял ориз
– 1,25 л вода
– 2 семена кардамон

STEAM/ГОТВЕНЕ НА ПАРА 
5 БЪРЗ СОС

10 ОРИЗ

Филе от камбала с аспержи  
и сос „Холандез“

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Гледайте процеса на готвене, докато приготвяте на пара бялата риба без кожа. Този вид риба понякога може 
да отдели пяна при готвене, което може да доведе до кипене на вода. Ако има риск от кипене на водата, 
намалете температурата на готвене. За целта поставете на пауза програмата, като натиснете централното 
копче, след това натиснете бутона „температура“ и намалете температурата до 100°C вместо 120°C, като 
завъртите централното копче. Натиснете отново централното копче, за да рестартирате програмата. Това 
образуване на пяна не се наблюдава много при рибните филета с кожа, цели риби или филе от сьомга.

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА
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Подготовка

15 мин
За

4 човека
• миксираща приставка

• аксесоари за стъргане/рязване (по избор)
• чопър приставка с 4 остриета

Готвене

1 час 10 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За сос „Болонезе“:
– Пригответе сос „Болонезе“ (вижте 
рецептата на стр. 49).

За макароните „Панделка“:
– Добавете 1,5 литра вода, солта и 
зехтина в основната купа на робота.
– Стартирайте програма 14 (ВАРЕНЕ),  
без да поставяте приставки в купата.
– След като водата заври, отворете 
капака и добавете макароните.
– Преди да затворите капака, задайте 
продължителността на програмата, както 

е посочено на пакета с паста. Например, 
ако вашата паста има време за готвене 
10 минути, задайте продължителността 
на програмата на 10 минути. За целта 
натиснете два пъти бутона „Време“ и 
завъртете централното копче, за да 
регулирате времето за готвене.
– Намалете температурата на готвене до 
100°C. Стартирайте програмата отново.
– Отворете отвора на капака, за да 
предотвратите кипене на вода.
– Изсипете макароните и ги смесете със 
соса „Болонезе“.

СЪСТАВКИ:
За сос „Болонезе“:
– пригответе сос „Болонезе“  
 (вижте рецептата на стр. 49)

За макароните „Панделка“:
– 400 г макаронени изделия  
 тип „Панделка“
– 1,5 л вода
– 1 ч.л. морска сол
– 2 с.л. зехтин

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ

14 ВАРЕНЕ
6 БАВЕН СОС

Макарони „Панделки“ със сос „Болонезе“

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Настържете сирене Ементал или Комте и поръсете с тях, готовите 
макарони. Добър апетит!

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• приставка за разбиване

• чопър приставка  
с 4 остриета

Отлежава

10 мин
Готвене

26 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета.
– Сложете лука, гъбите и нарязаната 
тиквичка в основната купа на робота.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.
– Сменете приставките, добавете масло-
то и стартирайте програма 11 (РИЗОТО), 
като настроите температурата на 120°C.
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
250 г ориз за ризото и 100 мл бяло вино 
или вода и затворете капака. Това ще 
рестартира програмата.

– След втория звуков сигнал добавете 
550 мл вода, кубчето зеленчуков бульон, 
сол, черен пипер и затворете капака.  
Това ще рестартира програмата.
– В края на процеса на готвене добаве-
те 2 супени лъжици сметана и 2 супени 
лъжици пармезан.
– Смесете 30 секунди на скорост 2 в 
ръчен режим.
– Изчакайте 10 минути преди сервиране.

СЪСТАВКИ:
– 1 глава лук шалот
– 20 г масло
– 80 г гъби
– 1 тиквичка
– 250 г ориз за ризото
– 100 мл бяло вино (или вода)
– 550 мл вода
– 1 кубче зеленчуков бульон
– 1 ч.л. сол
– 1 щипка черен пипер
– 2 с.л. гъста сметана
– 2 с.л. настърган пармезан

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
11 РИЗОТО

Ризото с гъби и тиквички

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Процесът на готвене може да варира в зависимост от качеството на ориза. Ако не използвате тиквичка в 
рецептата, заменете я с други зеленчуци или не променяйте температурата на програмата и след сигнала, 
добавете 200 мл бяло вино вместо 100 мл, така че оризът да не залепва в купата. 
Като алтернатива: добавете 200 г пилешки гърди с лук, преди да стартирате програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ. 
Mоже да замените гъбите с други видове диви гъби, като пачи крак или гъби кладница.
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ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Налейте 600 мл вода в основната купа 
на Компакт Куук.
– Затворете капака за готвене.
– Стартирайте програма STEAM/ГО-
ТВЕНЕ НА ПАРА. Водата започва да се 
изпарява след около 2 минути. Докато 
парата не е готова, таймерът за обратно 
отброяване няма да се стартира и диспле-
ят все още ще показва време за готвене 
от 20 минути.
– Поставете 200 г обелени зелени аспер-
жи, които сте нарязали на равни парчета 
в голямата, плитка тава за готвене на 
пара. Уверете се, че има достатъчно мяс-
то между аспержите, за да може парата 
да циркулира равномерно.
– Когато парата е готова, Компакт Куук 
издава звуков сигнал и започва да готви 
за 20 минути. В този момент махнете 
капака за готвене от основната купа и 
поставете голямата тава за пара и върху 
нея голямата, плитка тава за готвене на 
пара.
– В края на програмата проверете 
аспержите, като изпробвате твърдостта 
им с нож и, ако е необходимо, удължете 
програма STEAM/ГОТВЕНЕ НА ПАРА с ня-
колко минути (в зависимост от размера 
на аспержите).
– Оставете настрана аспержите.
– Махнете водата от основната купа на 
робота(но, не я изхвърляйте) и поставете 
чопър приставката с 4 остриета.

– Сложете лука и чесън и стартирайте 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете зехтин.
– Затворете капака и стартирайте про-
грама 11 (РИЗОТО).
– Когато чуете звуковия сигнал, извадете 
чопър приставката с 4 остриета и я заме-
нете с приставката за разбиване. 
– Добавете ориза за ризото и 200 мл 
бяло вино (или вода).
– Затворете капака. 
– След втория звуков сигнал, добавете 
450 мл вода, която сте използвали за 
готвенето на аспержи (добавете и още 
малко, ако е необходимо), зеленчуковият 
бульон, сол и черен пипер.
– В края на готвенето добавете 2 супени 
лъжици гъста сметана и 2 супени лъжици 
настърган пармезан.
– Смесете за 30 секунди на скорост 2.
– Преместете съдържанието в купа за 
салата и добавете сварените и обелени 
скариди.
– Оставете храната да почива 10 минути 
преди сервиране.
– Украсете ризотото с аспержите или ги 
смесете в ризотото.
– Изчакайте приблизително 10 минути, 
преди да сервирате, за да продължите 
процеса на готвене и да се отделят на-
пълно вкусовите аромати на храната.

СЪСТАВКИ:
– 1 глава лук шалот
– 1 скилидка чесън
– 20 мл зехтин
– 500 г варени и обелени скариди
– 200 г пресни зелени аспержи
– 250 г ориз за ризото
– 200 мл бяло вино (или вода)
– 450 мл вода, за варене  
 на аспержите
– 1 кубче зеленчуков бульон
– 1 ч.л. сол
– 1 щипка черен пипер
– 2 с.л.и гъста сметана 
– 40 г настърган пармезан

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Можете да замените 
аспержите с гъби,  
чушки и най-различни 
други зеленчуци.

Ризото със скариди и аспержи

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• приставка за разбиване

• чопър приставка с 4 остриета
• миксираща приставка

Отлежава

10 мин
Готвене

46 мин
STEAM/ГОТВЕНЕ НА ПАРА

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
11 РИЗОТО

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• приставка за разбиване

• чопър приставка с 4 остриета
• миксираща приставка

Готвене

35 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Обелете лука и го нарежете наполо-
вина. Поставете го в основната тава на 
робота.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.
– Сменете чопър приставката с миксира-
щата приставка.
– Измийте и обелете тиквичките и я на-
режете на кубчета. Добавете я към лука.
– Добавете зехтин.
– Стартирайте програма 4 (ЗАПЕЧАТВА-
НЕ) и задайте температурата на 120°C.
– Междувременно измийте доматите и 
ги нарежете на едри кубчета.
– В края на програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ) 

добавете домати, кубчето зеленчуков 
бульон, настърганата шунка, пастата и 
водата.
– Смесете старателно всички съставки в 
купата с помощта на шпатула.
– Затворете капака за готвене.
– ВНИМАНИЕ: Оставете отвора на капа-
ка отворен, за да предотвратите кипене 
на вода.
– Стартирайте програма 9 (ПАСТА).
– След звуковия сигнал разбъркайте с 
шпатула и затворете отвора на капака.
– Сервирайте веднага. Внимавайте, това 
ястие е горещо. Можете да поръсите ма-
кароните с пармезан преди да сервирате.

СЪСТАВКИ:
– 1 глава лук
– 1 тиквичка
– 20 мл зехтин
– 2 домата
– 1 кубче зеленчуков бульон
– 300 г настъргана пушена шунка
– 350 г макаронени изделия,  
 които се готвят бавно  
 (10-12 минути, за да са ал денте)
– 700 мл вода
– настърган пармезан

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

9 ПАСТА

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
За тази рецепта използвайте тестени изделия, които се готвят по-дълго, така че тестените изделия да не 
се преваряват по време на готвене. Можете също да използвате тази рецепта като промените съставките: 
например, използвайте гъби вместо тиквички, или можете да добавите сметана,или да замените шунката с 
пилешко месо... Няма ограничения за въображението!
Ако промените програмата така, че да изпържите само лука (без допълнителни зеленчуци) в началото,  
не променяйте температурата на програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ).

Вкусна купа със зеленчукова паста
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Подготовка

10 мин
За

4 човека
(2 пици)

• чопър приставка 
с 4 остриета 

Готвене

32 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За доматен сос:
– Загрейте фурната до 240°C.
– Поставете чопър приставка с 4 острие-
та в основната купа на робота.
– Сложете обеленият лук в купата на 
Компакт Куук.
– Стартирайте програма 7 (ДОМАТЕНО 
ПЮРЕ).
– При първия звуков сигнал добавете 
20 мл зехтин, листата босилек и стръка 
пресен магданоз.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– На втория звуков сигнал добавете  
250 г обелени домати със сок, сол и 
черен пипер.
– Преди да затворите капака, задайте 
продължителността на програмата на  
15 минути, вместо на 30. За да направите 
това, натиснете бутона „време“ два пъти 
и завъртете централното копче, за да 
настроите времето.
– Проверете дали отворът на капака е 
правилно затворен и заключен. Поставете 
кърпа, сгъната на четири върху отвора на 
капака.
– Изчакайте края на програмата.

За тесто за пицата:
– Претеглете всички необходими  
съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в чистата вече купа и добавете 
водата и маята.

– Стартирайте програма 23 (ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА).
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
останалите съставки в купата и затворете 
капака. Това ще рестартира програмата.
– В края на програмата извадете тестото 
и го поставете върху набрашнена повърх-
ност.
– Направете топка от тестото, поръсе-
те основната купа с брашно и сложете 
тестото обратно. Покрийте с кърпа и го 
оставете за 2 часа.
– Загрейте фурната до 240°C.
– Разделете тестото на 2 парчета, за да 
направите 2 пици.
– Оформя се пица от всяко парче тесто, 
за предпочитане на ръка, за да се избегне 
отстраняването на въздуха, и се поставя 
върху тава за печене, покрита с хартия за 
печене.
– Нанесете по една малка лъжичка дома-
тен сос, която сте приготвили към всяка 
пица.
– Поставете филийките моцарела, наря-
заните гъби, шунката - нарязани на малки 
парченца и настърганото сирене Ементал.
– Печете във фурната на 240°C за около 
10 минути.

СЪСТАВКИ:
За тесто за пицата:
– 250 г пшенично брашно
– 15 г мая (или 1 пакетче суха)
– 1 ч.л. захар 
– 3 с.л. зехтин
– 1 ч.л. сол (пълна)
– 1 ч.л. провансалски подправки  
 (смес от билки)
– 120 мл вода

За доматен сос:
– 1 глава лук
– 1 скилидка чесън
– 20 мл зехтин

– 5-6 листа босилек
– 1 стрък пресен магданоз
– 250 г домати, обелени  
 (или от консерва)
– 1 ч.л. сол
– 1 щипка черен пипер

За плънката:
– 1 кръгче моцарела
– 60 г гъби
– 50-60 г шунка
– 60 г настърган кашкавал Ементал

7 ДОМАТЕНО 
ПЮРЕ

 23 ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПРИ ТАЗИ ПРОГРАМА УРЕДЪТ МИКСИ-
РА МНОГО ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ ПРИ 
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, УВЕРЕТЕ СЕ, 
ЧЕ СТЕ ЗАТВОРИЛИ И ЗАКЛЮЧИЛИ 
КАПАЧКАТА НА КАПАКА ПРАВИЛНО 
ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ПРОГРАМАТА 
И НЕ ГО ОТВАРЯЙТЕ ДОКАТО РАБОТИ 
ПРОГРАМАТА, ДАЖЕ НИТО С ЦЕЛ ДА 
ДОБАВИТЕ ЗЕЛЕНЧУК. ИЗЧАКАЙТЕ ЗА 
3-ТЕ ЗВУКОВИ СИГНАЛА „БИП“ В КРАЯ 
НА ПРОГРАМАТА ПРЕДИ ДА ПИПАТЕ КА-
ПАЧКАТА НА КАПАКА.

Пица „Маргарита“

 

Отлежава

2 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Бъдете креативни! Не се 
страхувайте да заменяте 
продукти, по ваше пред-
почитание.
Времето, в което 
тестото втасва е от 

съществено значение за успешното 
тесто. За по-вкусно тесто го покрийте 
с фолио (вместо с кърпа) и го оставете 
да втасва 6 часа. Успехът е гарантиран! 
Ако нямате много време, можете да 
използвате рецептата за експресно 
тесто за пица на стр. 54.

Подготовка

10 мин
За 

1 пица
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка
• аксесоари за стъргане/рязване

Готвене

20 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За тесто за пицата:
– Претеглете всички необходими  
съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа и добавете 
водата и маята.
– Стартирайте програма 23 (ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА).
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
останалите съставки от тестото за пица в 
купата и затворете капака, за да рестар-
тирате програмата.
– В края на програмата извадете тестото 
и го поставете върху набрашнена повърх-
ност.
– Направете топка от тестото, поръсе-
те основната купа с брашно и сложете 
тестото обратно. Покрийте с кърпа и го 
оставете за 2 часа. 

За плънката:
– Нарежете копърът.
– Измийте и изчистете чушките 
– Обелете тиквичките и нарежете лука 
наполовина.
– Поставете двустранният диск в купата 
от страната за рязване. Затворете със 
специалния капак за стъргане/рязване.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и нарежете тиквичката, лукът и 
чушките. Оставете ги настрана.
– Ако зеленчуците вече са напълно наря-
зани преди края на програма 1, натиснете 
и задръжте централното копче, за да ну-
лирате робота и да отмените програмата.

– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на Компакт Куук.
– Добавете 50 мл зехтин, лук и черен 
пипер в купата.
– Затворете капака за готвене. 
– Стартирайте програма 4 (ЗАПЕЧАТВА-
НЕ) и задайте температурата на 100°C, 
вместо на 90°C чрез натискане на бутона 
„температура“ и завъртане на централ-
ното копче, за да зададете температура. 
Стартирайте програмата.
– Пригответе доматен сос (вижте ре-
цептата на стр. 47).
– Загрейте фурната до 240°C.
– Разстелете тестото В правоъгълна 
форма и го прехвърлете върху подходяща 
тава застлана с хартия за печене.
– Намажете с доматения сос, и подре-
дете зеленчуците върху пицата, добавете 
маслините и поръсете с риган.
– Печете във фурмата на 240°C в про-
дължение на 10 минути.
– След като пицата се извади от фурната, 
гарнирайте я с листа босилек.

СЪСТАВКИ:
За тесто за пицата:
– 250 г пшенично брашно
– 15 г мая (1 пакетче)
– 1 ч.л. захар
– 3 с.л. зехтин
– 1 ч.л. сол, пълна
– 2 ч.л. смес от билки  
 (риган, мащерка, босилек,  
 чубрица)
– 120 мл вода
 
За плънката:
– 1/2 връзка копър
– 1 червена чушка
– 1 зелена чушка
– 1 тиквичка
– 1 глава лук (може и червен)
– 50 мл зехтин
– 300 мл доматен сос  
 (вижте рецептата на стр. 47)
– 1 ч.л. риган
– 5-6 листа босилек
– 10 маслини

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да приготвите мини версия на тази рецепта, като нарежете 
тестото на малки мини-пици. Ще приготвите идеално предястие. 
Ако нямате много време, можете да използвате рецептата за 
бързо тесто за пица на стр. 54.

1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

23 ТЕСТО ЗА ХЛЯБ И ПИЦА

Веган пица

Отлежава

2 час
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Подготовка

15 мин
За

6 човека
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка 
• аксесоари за стъргане/рязване (по желание)

Готвене

1 час

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За фондюто с праз:
– Поставете двустранният диск в основ-
ната купа от страната за рязане. Затво-
рете със специалния капак за стъргане/
рязване.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и нарежете праза и лука.
– След като зеленчуците са нарязани, 
натиснете и задръжте централното  
копче, за да нулирате уреда и да  
отмените програмата.
– Сложете миксиращата приставка в 
купата.
– Сложете зехтин, праз и лук в  
основната купа на робота.
– Затворете с капака за готвене.
– Изберете програма SIMMER/ГОТВЕНЕ 
НА БАВЕН ОГЪН и задайте времето  
за готвене на 30 минути вместо 60.  
За целта натиснете два пъти бутона  
„Време“ и завъртете централното копче, 
за да настроите времето за готвене.
– Гответе още 10 минути и добавете ва-
нилията, бялото вино и солта през отвора 
в капака.
– Оставете отвора на капака отворен. 

За пудинга:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете чопър приставката с  
4 остриета в купата, сложете всички 
съставки за пудинга в него.
– Натиснете бутона PULSE 3-4 пъти.

За тестото:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете пак чопър приставката с 
4 остриета в купата, сложете всички 
съставки (с изключение на гриса) в купата 
и стартирайте програма 24 (ТЕСТО ЗА 
ПАЙ).
– Поставете тестото върху набрашнен 
плот и го разточете с точилка.
– Преместете тестото в тава за торта 
и поръсете с грис. Тази стъпка не е за-
дължителна, но грисът ще помогне да се 
абсорбира излишната вода от празa при 
печенето.
– Изсипете фондюто върху тестото, 
след това пудингa и печете във фурната  
на 200°C за около 30 до 40 минути.

СЪСТАВКИ:
За фондюто с праз:
– 1 глава лук
– 5 стръка праз (само бели части)
– 40 мл зехтин
– 20 мл бяло вино
– ½ ч.л. сол
– 1 шушулка ванилия

За тестото:
– 200 г брашно
– 100 мл масло
– 65 мл вода
– 1 жълтък
– 1 ч.л. сол
– грис (по избор)

За пудинга:
– 2 цели яйца
– 2 жълтъка
– 200 мл гъста сметана
– 200 мл прясно мляко
– 1 щипка сол
– 1 щипка черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Алтернатива: Добавете бекона и лука към праза, преди да стартирате 
програма SIMMER/ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН.

SIMMER/ГОТВЕНЕ НА 
БАВЕН ОГЪН 

1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ
24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Киш с праз и ванилия

Подготовка

15 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета

Готвене

45 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За тестото:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота, 
сложете съставките и стартирайте 
програма 24 (ТЕСТО ЗА ПАЙ).
– Поставете тестото върху набрашнен 
плот и го разточете с точилка.
– Преместете тестото във форма за  
кекс и на места го надупчете.

За плънката:
– Загрейте фурната до 180°C.
– Обелете лука и чесъна.
– Измийте пресният спанак.
– Изчистете сьомгата, и я нарежете на 
тънки филийки.
– Нарежете лимона наполовина и 
изцедете сока. Премахнете всички семки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.

– Добавете чесъна, разполовения лук и 
стартирайте програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете спанака и зехтина или масло.
– Изберете програма SIMMER/
ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН и задайте 
продължителността на програмата на 
10 минути. За целта натиснете два пъти 
бутона „Време“ и завъртете централното 
копче, за да регулирате времето за 
готвене.
– Стартирайте програмата.
– В края на програмата смесете течната 
сметана, яйцата, лимоновият сок, копър и 
солта в Компакт Куук.
– Добавете нарязаното филе от сьомга.
– Смесете в ръчен режим за 10 секунди 
на скорост 2.
– Разстелете готовата смес върху 
надупченото тесто.
– Печете киша във фурната за около 35 
минути или до златисто кафяво.
– След изваждане от фурната оставете 
кишът да се охлади. Приятен апетит!

СЪСТАВКИ:
За тестото:
– 200 г брашно
– 100 г масло
– 65 мл вода
– 1 жълтък
– 1 ч.л. сол

За плънката:
– 400 г филе от прясна сьомга
– 400 г пресен спанак
– 250 г сметана
– 3 цели яйца
– 2 скилидки чесън
– 1 глава лук
– 1 лимон
– 2 с.л. нарязан копър
– 1 щипка сол
– 20 мл зехтин или масло

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
SIMMER/ГОТВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН

24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Киш със сьомга и спанак

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете също така да се насладите на този киш като предястие със зелена салата. Променете рецептата 
и опитайте други съставки – вместо сьомга, копър и спанак, използвайте това, което имате в хладилника: 
нарязано пиле, тиквички, козе сирене... каквото се сетите! Тестото остава същото както и яйцата и сметаната  
за пълнежа. Започнете от тази основна рецепта и след това оставете въображението си да се развихри.
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Фондю с праз

Огретен със зеле

Подготовка

5 мин

Подготовка

10 мин

За

6 човека

За

4 човека

• миксираща приставка
• аксесоари за стъргане/

рязване

• миксиращо острие
• тави за готвене на 

пара

SIMMER/ГОТВЕНЕ 
НА БАВЕН ОГЪН 

1 СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ

SIMMER/ГОТВЕНЕ 
НА БАВЕН ОГЪН 
8 СОС БЕШАМЕЛ

Готвене

30 мин

Готвене

1 час 12 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете двустранния диск в купата 
от страната за рязане. Затворете със 
специалния капак.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и нарежете праза. Изплакнете 
и оставете настрана. Нарежете лука на 
филийки.
– Ако зеленчуците вече са напълно наря-
зани преди края на програма 1, натиснете 
и задръжте централното копче, за да ну-
лирате уреда и да отмените програмата.
– Махнете двустранният диск и поставете 
миксиращата приставка в купата.
– Сложете зехтина, праза и нарязан лук в 
купата.

– Затворете капака за готвене.
– Изберете програма SIMMER/ГОТ- 
ВЕНЕ НА БАВЕН ОГЪН и регулирайте 
времето за готвене на 30 минути, вместо 
на 60. За да направите това, натиснете 
два пъти бутона „Време“ и завъртете цен-
тралното копче, за да настроите времето 
за готвене.
– Оставете сместа да се задушава 10 
минути. 
– Изчистете шушулката ванилия, и 
десетина минути преди края добавете 
ванилията и бялото вино. 
– Сервирайте с хлебчета или сухар.

СЪСТАВКИ:
– 1 глава лук
– 5 стръка праз (само бялата част)
– 40 мл зехтин
– 20 мл бяло вино
– 2 г сол
– 1 шушулка ванилия

СЪСТАВКИ:
За сос „Бешамел“:
– 500 мл прясно мляко
– 40 г масло
– 60 г брашно
– 1 ч.л. сол
– 1 щипка смляно индийско орехче
– черен пипер

Зеле на пара:
– 200 г карфиол
– 200 г броколи
– 200 г зеле 
– 200 г червено зеле
– настърган кашкавал

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
За още по-вкусна ре-
цепта добавете течна 
сметана и гответе за ня-
колко минути по-дълго.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За сос „Бешамел“:
– Пригответе сос „Бешамел“  
(вижте рецептата на стр. 45).
– Оставете го настрана.

Зеле на пара:
– Измийте и почистете различните видо-
ве зеле (зеле, карфиол, броколи).
– Налейте 600 мл вода в основната купа 
на робота. 
– Затворете капака за готвене.
– Стартирайте програма SIMMER/ГОТВЕ-
НЕ НА БАВЕН ОГЪН и загрейте водата.
– Увеличете продължителността на 
програмата от 20 минути до 30 минути. 
За да направите това, натиснете два пъти 
бутона „Време“ и регулирайте времето, 
като използвате централното копче. 
Водата започва да се изпарява и образува 
пара в рамките на приблизително 2 мину-
ти. Докато парата стане готова, таймерът 
за обратно отброяване няма да започне и 
дисплеят ще продължи да показва време 
за готвене 30 минути.

– Разстелете зеленчуците върху горната 
част на тавата за готвене на пара и се 
уверете, че има достатъчно място между 
парчетата, за да може парата да минава 
свободно.
– Когато парата е готова, Компакт Куук 
издава сигнал и започва да брои 30 
минути готвене. В този момент извадете 
капака за готвене и поставете тавата за 
готвене на пара и капака към нея.
– Загрейте фурната до 180°C.
– Сложете зеленчуците в съда за печене 
и залейте със соса бешамел.
– Поръсете с кашкавал. Печете във фур-
ната при 240°C за 30 минути.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Добавете кубчета козе сирене или експериментирайте с различни ви-
дове зеленчуци или други продукти (тиквички, гъби сирене, копър...).
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Гладко картофено пюре

Подготовка

10 мин
За

3 човека
• миксираща приставка

• приставка за разбиване
• чопър приставка с 4 остриета

12 ПЮРЕ
Готвене

28 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Обелете картофите и ги изплакнете.
– Нарежете ги приблизително на парчета 
от по 1 см (важно за гладки резултати и 
оптимален процес на готвене).
– Поставете миксиращата приставка 
в основната купа на Компакт Куук и 
добавете парчетата картофи, вода, 
сол, черен пипер, индийското орехче и 
маслото.
– Затворете капака и проверете дали сте 
оставили отвора на капака отворен, за да 
предотвратите изтичане на сместа.
– Стартирайте програма 12 (ПЮРЕ).
– На първия звуков сигнал отворете 
капака и смесете внимателно парчетата 

картофи и млякото с помощта на 
шпатулата.
– Изстържете дъното на купата с 
шпатула.
– Затворете капака, за да стартирате 
програмата отново, но оставете отвора 
на капака отворен.
– След втория звуков сигнал извадете 
приставката с кърпа, за да избегнете 
изгаряния, и поставете приставката за 
разбиване или чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– Когато програмата приключи, 
картофеното пюре е готово! 
Приятен апетит!

СЪСТАВКИ:
– 800 г картофи, нарязани на  
 кубчета от по 1 см
– 250 мл прясно мляко
– 100 мл вода
– 1 щипка смляно индийско орехче
– ½ ч.л. сол
– черен пипер
– 30 г масло  
 (можете да коригирате  
 количеството според вашия вкус)

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
За да не изгорите дъното на вашия 
Компакт Куук, следвайте внима-
телно препоръчаното количество 
мляко и вода за дадено количе-
ство картофи. Ако увеличите или 
намалите количеството картофи, 
тогава пропорционално променете 
съответстващите количества вода 
и мляко. 
За още по-гладко пюре, каквото 
често харесват децата, използвай-
те чопър приставката с 4 остриета 

вместо приставката за разбиване. 
Резултатът може да варира в зави-
симост от типа картофи, които из-
ползвате. От съществено значение 
е да използвате картофи, които са 
подходящи за пюре /за смачкване/. 
Маслото може да се замени със 
зехтин, за да придадете на ястието 
по-средиземноморски вкус. Може-
те да смесите глава чесън в купата 
преди да стартирате програмата. 
Можете също така да комбинирате 

вкусове като замените част от кар-
тофите с други зеленчуци (морко-
ви, тиквички и др.). При зеленчуци, 
които се готвят по-дълго време 
(като моркови), режете ги на тънки 
резени, за да се гарантира, че ще се 
сготвят добре.
При тази рецепта млякото може 
малко да се полепи към дъното на 
купата. Това е нормално и изобщо 
не променя вкуса на ястието. По-
чистете съда с абразивната страна.

Намачкани картофи

Подготовка

10 мин
За

3 човека
• кошница за готвене на пара 

• приставка за разбиване
• чопър приставка с 4 остриета

 

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
13 КАРТОФЕНО ПЮРЕ

Готвене

30 мин

СЪСТАВКИ:
– 800 г картофи 
– ½ ч.л. сол
– 20 мл зехтин (или парченце  
 масло, в зависимост от  
 вашия вкус)
– черен пипер
– 1 щипка смляно индийско орехче  
 (по избор)
– 1 скилидка чесън (по избор)
– няколко стръка зелен лук 
 (по избор)
– 20 мл течна сметана (по избор)

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Тази рецепта за картофено пюре предполага, че няколко парчета картофи ще останат натрошени. 
Ако предпочитате напълно фина консистенция, разбъркайте за още 15 секунди, като разбивате с приставката 
за разбиване на скорост 3. Ако искате да направите по-опростен вариант, не използвайте нито чесън, нито 
зелен лук, нито сметана и заменете зехтина с парче масло. Опитайте различни рецепти за зеленчуци на пюре - 
например добавете други кореноплодни зеленчуци като моркови или сладки картофи. 
Можете също така да се насладите на това ястие под формата на студена салата като „американска салата“, 
като добавите майонеза (вижте рецептата на стр. 50), други зеленчуци (краставица, морков, домат), нарязани 
варени яйца или резенчета колбас или шунка.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота.
– Поставете скилитката чесън и зеления 
лук в купа и стартирайте програма 
CHOP/НАРЯЗВАНЕ. Поставете нарязания 
чесън и лука настрана. Ако искате да 
приготвите картофено пюре без чесън, 
пропуснете тази стъпка.
– Измийте и обелете картофите.
– Нарежете ги на кубчета около 1 см. 
– Напълнете купата на Компакт Куук с 
0,6 литра вода (парата се ограничава в 
купата).
– Сложете кубчета картофи в кошницата 
за готвене и поставете кошницата в 
основната купа на робота.
– Затворете капака за готвене.
– Оставете отвора на капака отворен, за 
да предотвратите изтичане на сместа.
– Стартирайте програма 13 (КАРТОФЕНО 
ПЮРЕ).
– Една минута преди края на 
30-минутния процес на готвене спрете 
програмата, отворете капака и проверете 
дали картофите са сварени. Ако е така, 
затворете капака, за да рестартирате 

програмата. Ако картофите все още са 
твърде сурови, увеличете малко времето 
за готвене, като натиснете бутона 
„време“.
– Разбъркайте парчетата картофи 
с шпатула и затворете капака, за да 
рестартирате програмата.
– На първия звуков сигнал, след 30 
минути готвене, извадете кошницата за 
готвене от купата.
– Излейте водата от купата и поставете 
приставката за разбиване в нея.
– Сложете картофите в купата. Добавете 
сол, черен пипер и индийското орехче.
– По желание: добавете зехтин, чесън, 
зелен лук и сметана.
– Затворете капака. Програмата ще 
се рестартира автоматично, за да се 
подготви картофеното пюре.
– На втория звуков сигнал разбъркайте с 
шпатулата ако има картофи по стената на 
купата, обратно към останалата смес.
– Затворете капака. Програмата ще 
се рестартира автоматично, за да се 
доприготви картофеното пюре.
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Пюре от тиквички и пармезан

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• приставка за разбиване

• чопър приставка с 4 остриета

  
CHOP/НАРЯЗВАНЕ 

12 ПЮРЕ

Готвене

28 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Измийте тиквичките и ги нарежете.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в Компакт Куук.
– Сложете тиквички и чесън в основната 
купа на Компакт Куук.
– По желание: добавете зехтин и чесън.
– Стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ.
– Ако няколко парчета тиквички 
останат ненарязани, стартирайте отново 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ. Поставете 
приставката за разбиване в купата. 
Изсипете прясното мляко в купа с 
тиквички, добавете сол и черен пипер.
– Стартирайте програма 12 (ПЮРЕ).
Оставете отвора на капака отворен.

– На първия звуков сигнал затворете 
отвора на капака и рестартирайте 
програмата.
– На втория звуков сигнал добавете 
картофените люспи, пармезана и маслото 
и затворете капака.
– Разбъркайте 10 секунди на скорост 4 и 
сервирайте. 

СЪСТАВКИ:
– 500 г тиквички
– 1 скилидка чесън
– 150 мл прясно мляко
– 50 г пармезан
– 75 г картофени люспи (готова  
 смес за картофено пюре на прах)
– ½ ч.л. сол
– 1 щипка черен пипер
– 25 г масло

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Ако искате да приготвите още по-фино пюре, сложете чопър 
приставката с 4 остриета в купата и разбъркайте за няколко 
секунди в ръчен режим на 6. Пармезана може да бъде заменен с 
настърган кашкавал или друг вид кашкавал или твърдо сирене. 

Бял ориз 

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• кошница за 

готвене на пара

  
10 ОРИЗ

Готвене

25 мин

СЪСТАВКИ:
– 250 г ориз  
 (тайландски или басмати)
– 1,25 л вода
– 1 кубче пилешки или  
 зеленчуков бульон (по желание)

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Тази програма е заложена за 
готвене на 250 г ориз с 1,25 л  
вода. Ако готвите по-мал-
ко от 250 г ориз, времето 
за готвене трябва да бъде 

по-кратко. Например, за да приготвите 100 г  
ориз вместо 250 г, намалете времето на  
17 мин, вместо 25 мин и тогава стартирайте 
програмата. За 150 г ориз, задайте време-
то за работа на 20 мин (ал денте ориз) или  

22 мин (пухкав ориз) преди да стартирате 
програмата. 
Времето за готвене също така зависи от типа 
и марката ориз, който използвате: бял ориз, 
кафяв ориз, червен ориз, тайландски ориз, 
перлен ориз – всички видове ориз имат раз-
лични изисквания за готвене. Преди да стар-
тирате програмата, задайте времето за рабо-
та на програмата между 15 и 25 мин, според 
видът ориз и количеството, което използва-

те. Наблюдавайте процеса на готвене в зави-
симост от това, което желаете, спрете про-
грамата преди да завърши или стартирайте 
програмата ОРИЗ отново, ако е необходимо. 
Използвайте тази програма, за да сготвите 
всякакви зърнени култури – просо, киноа и др. 
ПОМНЕТЕ, че времето за работа на програма-
та трябва да се настрои преди да стартирате 
програмата. Веднъж щом се стартира, Вие не 
можете да го промените.

Песто с рукола

Подготовка

6 мин
За

1 бурканче
• миксираща приставка

• чопър приставка с 4 остриета CHOP/НАРЯЗВАНЕ

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Сложете всички съставки в купата.
– Изберете програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
и задайте продължителността на програ-
мата на 3 минути.
– Стартирайте програмата.
– През това време спрете програмата 
няколко пъти, отворете капака и оберете 
стените на купата с шпатула. Затворете 
капака, за да рестартирате програмата.
– В края на програмата пак оберете с 

шпатула стените на купата.
– След като всички съставки се смесят, 
поставете миксиращата приставка. Под-
правете със сол.
– Изберете програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
още веднъж и задайте продължителност- 
та на програмата на 3 минути.
– Стартирайте програмата.
– Отворете отвора на капака и постепен-
но добавете зехтин.
– Овкусете пестото и при необходимост 
добавете черен пипер или морска сол.

СЪСТАВКИ:
– 120 г рукола
– 1 връзка босилек
– 200 г фета сирене  
 (или сирене крема)
– 100 г борови ядки
– 2 с.л. сирене пармезан
– 100 мл зехтин
– 4 скилидки чесън
– морска сол
– черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Това песто е подходящо за макароните, които приготвяте на 
програма 14 (ВАРЕНЕ).
Друг начин да се насладите на този деликатес е да намажете 
пестото на препечена филийка и да поръсите с печени ядки кашу 
или като сос към сусамови пръчици. Можете да го използвате и в 
салата с пресни домати.

Сос „Бешамел“

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• миксираща 

приставка
8 СОС 

БЕШАМЕЛ

Готвене

12 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Смесете маслото при брашното.
– Поставете миксиращата приставка в 
купата на Компакт Куук.
– Сложете всички съставки като 

започнете с млякото.
– Стартирайте програма 8 (СОС 
БЕШАМЕЛ),

СЪСТАВКИ:
– 500 мл прясно мляко
– 40 г масло
– 60 г брашно
– 1 щипка смляно индийско орехче
– черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да използвате сос „Бешамел“ за най-различни ястия, като 
лазаня, някои салати, различни печени зеленчукови ястия (печен 
праз, тиквички, карфиол), кроасани с шунка и много други.

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете ориза в кошницата за готвене 
(тази, който се слага в основната купа) и го 
изплакнете обилно с вода.
– Налейте 1,25 л вода в и добавете кубчето 
бульон по ваш избор.
– Поставете кошницата за готвене на пара 
в основната купа на Компакт Куук.
– Стартирайте програма 10 (ОРИЗ). 
Оставете отвора на капака отворен.

– В края на програмата незабавно извадете 
кошницата за готвене от купата.
– Използвайте долната страна на 
мерителната чашка, за да извадите 
кошницата за готвене на пара (дъното на 
чашката се притиска към горната основа 
на кошницата, завърта се, и се ползва за 
да не се изгорите когато пипате топлата 
кошница).
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Пепър сос

Подготовка

5 мин
За

4 човека
•  чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

5 БЪРЗ СОС
Готвене

17 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки и обелете лука. Поставете ги в 
основната купа на Компакт Куук.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ. 
– Добавете масло в купата.
– Задайте продължителността на 1 
минута и 30 секунди и стартирайте 

програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ).
– Сменете приставката с миксиращата 
приставка.
– Добавете останалите съставки в 
купата, освен сметаната.
– Стартирайте програма 5 (БЪРЗ СОС).
– Изсипете сметана в купата.
– Смесете 30 секунди на скорост 1,  
за да смесите соса със сметаната.

СЪСТАВКИ:
– 2 глави лук шалот
– 20 мл зехтин
– 2 с.л. коняк
– 20 мл телешки бульон
– 200 мл вода
– 2 ч.л. (пълни) зелен пипер
– 100 мл течна сметана
– 2 щипки сол

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Перфектен за говеждо месо на скара във всичките му форми. 
Сосът от зелен пипер се загрява лесно с помощта на програма 29 (ПРЕТОПЛЯНЕ).

Кремообразен сос от  
сирене Горгонзола с шунка

Подготовка

2 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета
CHOP/НАРЯЗВАНЕ 

5 БЪРЗ СОС

Готвене

20 мин

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета.
– Претеглете всички необходими 
съставки и ги добавете в купата.
– Изберете програма 5 (БЪРЗ СОС) и 
задайте температурата на 80°C.

– Стартирайте програмата.
– След това стартирайте програма 
CHOP/НАРЯЗВАНЕ.

СЪСТАВКИ:
– 300 мл течна сметана
– 150 г сирене Горгонзола
– 100 г варена шунка
– 1 с.л. царевично нишесте 

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Този сос е идеален за макаронени изделия, бяло и червено месо.

Сос „Холандез“

Подготовка

2 мин
За

4 човека
• чопър приставка  

с 4 остриета
• миксираща приставка

 
 5 БЪРЗ СОС

Готвене

20 мин

СЪСТАВКИ:
– 3 жълтъка
– 250 г масло
– лимонов сок (1 лимон)
– 50 мл хладка вода
– сол
– черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Идеален за задушаване на риба или зеленчуци.

Доматено пюре

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета

 
 7 ДОМАТЕНО 

ПЮРЕ

Готвене

36 мин

СЪСТАВКИ:
–  1 кг узрели домати  

(или 2 консерви и половина)
–  4 скилидки чесън
–  10 листа пресен босилек
–  2 г сол
–  40 г зехтин
–  1 ч.л. захар
–  1 глава лук, на четвъртинки
–  черен пипер (2 завъртания  

на мелничката)

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата на Компакт Куук.
– Поставете маслото заедно с малко 
брашно. Оставете го да се разтвори за 
2 минути при 100°C и скорост 2 в ръчен 
режим.
– Поставете миксиращата приставка в 
купата Компакт Куук, изсипете вода в нея, 
добавете лимонов сок, жълтъците, сол и 
черен пипер.

– Изберете програма 5 (БЪРЗ СОС) 
и задайте температурата на 100°C, 
скоростта на 3 и продължителността на 
програмата до 2 минути. Стартирайте 
програмата. 
– След това разбъркайте в ръчен 
режим за 3 минути на скорост 3. 
Отворете отвора на капака и постепенно 
разбъркайте разтопеното масло през 
отвора на капака за тези 3 минути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРИ ТАЗИ ПРОГРАМА УРЕДЪТ МИКСИРА МНОГО ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ 
ПРИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ЗАТВОРИЛИ И ЗАКЛЮЧИЛИ КАПАЧКАТА 
НА КАПАКА ПРАВИЛНО ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ПРОГРАМАТА И НЕ ГО ОТВАРЯЙТЕ ДОКАТО 
РАБОТИ, ДОРИ С ЦЕЛ ДА ДОБАВИТЕ ЗЕЛЕНЧУК. ИЗЧАКАЙТЕ ЗА 3-ТЕ ЗВУКОВИ СИГНАЛА 
„БИП“ В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА ПРЕДИ ДА БОРАВИТЕ С КАПАЧКАТА НА КАПАКА.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Добавете лука и чесъна.
– Стартирайте програма 7 (ДОМАТЕНО 
ПЮРЕ).
– Щом чуете звуков сигнал, зехтин през 
отвора на капака. След това стартирайте 
програмата отново, като натиснете цен-
тралното копче.
– Ако в момента не е сезон на пресни-
те домати, заменете свежите домати с 
домати от консерва – използвайте или 
нарязани или обелени домати в сок, 
и променете продължителността на 
програмата от 30 минути на 15 минути. 

За да направите това, натиснете два пъти 
бутона „Време“ и завъртете централно-
то копче, за да настроите програмното 
време.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– Проверете дали отворът на капака е 
здраво затворен и заключен. Поставете 
кърпа, сгъната четири пъти върху отвора 
на капака.
– Оставете сместа да заври бавно и изча-
кайте края на програмата.
– След като завършите програмата, про-
верете консистенцията и рестартирайте 
програмата, ако е необходимо.
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Подготовка

5 мин
За

4 човека
• чопър приставка  

с 4 остриета
• миксираща приставка

CHOP/
НАРЯЗВАНЕ

4 ЗАПЕЧАТВАНЕ
5 БЪРЗ СОС

Готвене

10 мин

Сос „Беарнез“

СЪСТАВКИ:
– 2 жълтъка
– 125 г масло, нарязано на кубчета
– ½ пакет естрагон
– 3 с.л. бял оцет
– 2 глави лук шалот
– сол и черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сосът „Беарнез“ трябва да се сервира хладък. Когато добавите 
доматено пюре, създавате още една версия – сос „Хорон“.

Винен сос

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Претеглете всички необходими 
съставки, обелете лукът и стартирайте 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете масло в купата и стартирайте 
програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ), като 

настроите продължителността на 
програмата на 1 минута и 30 секунди.
– Сменете приставката с миксиращата 
приставка.
– Добавете останалите съставки в 
купата.
– Стартирайте програма 5 (БЪРЗ СОС).

СЪСТАВКИ:
– 20 г брашно
– 10 мл телешки бульон
– 50 мл червено вино
– 200 мл вода
– 20 г масло
– ½ връзка пресни подправки  
 (или 1-2 с.л. сушени)
– 2 големи глави лук шалот
– сол и черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
За по-ясно ароматен сос използвайте повече червено вино и  
по-малко вода.

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка

CHOP/НАРЯЗВАНЕ
4 ЗАПЕЧАТВАНЕ

5 БЪРЗ СОС
Готвене

15 мин

Сос „Болонезе“

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Обелете лука, морковите и чесъна.
– Поставете двустранният диск в купата 
от страната на рязане. Затворете със 
специалния капак за стъргане/рязане.
– Стартирайте програма 1 (СТЪРГАНЕ И 
РЯЗАНЕ) и нарежете лука и морковите.
– След това натиснете и задръжте 
централното копче, за да отмените 
програмата.
– Оставете нарязания лук и моркови 
настрана.
– Сложете чопър приставката с 4 
остриета в купата, добавете чесън, лук и 
морков и стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ.
– Стартирайте програмата отново, ако е 
необходимо.

– Изпразнете частично купата, за да 
пасне на миксиращата приставка. Уверете 
се, че под острието не е останала храна. 
Поставете зеленчуците обратно в купата.
– Добавете зехтин.
– Затворете капака за готвене.
– Изберете програма 6 (БАВЕН СОС) и 
увеличете температурата на първата фаза 
до 100°C вместо до 90°C. Стартирайте 
програмата.
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
смляното говеждо месо и останалите 
съставки. Затворете капака, за да 
рестартирате програмата.
– Оставете сместа да се готви бавно до 
края на програмата. Отворете отвора на 
капака в средата на процеса на готвене.

СЪСТАВКИ:
– 100 г лук
– 2 скилидки чесън
– 3 моркова
– 400 г пресни домати  
 (или 1 консерва нарязани)
– 2-3 с.л. концентрирана  
 доматена паста
– 40 мл зехтин
– 600 г мляно говеждо месо
– 100 мл бяло вино
– 100 мл вода
– 1 ч.л. риган
– 1 ч.л. сол
– 1 щипка смлян черен пипер
– 1 дафинов лист
– 1 клонче мащерка

Подготовка

10 мин
За

4 до 6 човека
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка
• аксесоари за стъргане/рязване

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
1 СТЪРГАНЕ И РЯЗАНЕ

6 БАВЕН СОС
Готвене

50 мин

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте с макаронени изделия ал денте, приготвени на програма 14 (ВАРЕНЕ). 
Използвайте този сос заедно със сос „Бешамел“ (вижте рецептата на стр. 45), за да приготвите лазаня.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки и обелете лука.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Добавете лука и половин естрагон.
– Стартирайте програма CHOP/
НАРЯЗВАНЕ.
– Използвайте шпатула, за да оберете 
стените на купата ако е необходимо.
– Добавете оцета, солта и черния 
пипер и намалете соса, като стартирате 
програма 4 (ЗАПЕЧАТВАНЕ)

След това оставете купата да изстине.
– Добавете жълтъците и стартирайте 
програма 5 (БЪРЗ СОС), след като 
сте задали температурата на 70°C, 
скоростта на 2 и продължителността на 
програмата на 7 минути.
– Постепенно добавете кубчетата 
масло през отвора в капака и след това 
добавете останалата част от естрагона в 
купата.
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Подготовка

5 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета
CHOP/

НАРЯЗВАНЕ

Готвене

10 мин

Подготовка

5 мин
За

4 човека • миксираща приставка 20 ЕМУЛСИРАНЕ

Майонеза

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Сложете миксиращата приставка в 
чиста купа с всички съставки на майоне-
зата, с изключение на олиото
– Затворете купата с капака и отворете 
отвора на капака.
– Стартирайте програма 20 (ЕМУЛСИРА-
НЕ).
– Изсипете бавно и постепенно олиото 
през отвора, така че да образува тънка 
струйка над миксиращата приставка.
– След като олиото е смесено, наблю-
давайте консистенцията на майонезата: 

колкото по-близо сте до края на програ-
мата, толкова по-гъста ще бъде майоне-
зата. Ако предпочитате по-лека консис-
тенция за майонеза, спрете програмата 
преди края и нулирайте машината, като 
натиснете и задържите централното коп-
че, така че програмата да не се стартира 
отново, когато капакът е затворен.
– Съхранявайте майонезата в хладилник 
за известно време, преди да сервирате. 
Приятен апетит!

СЪСТАВКИ:
– 200 мл слънчогледово олио
– 1 яйчен жълтък  
 на стайна температура
– 1 с.л. горчица
– сол и черен пипер

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Не се страхувайте да подправите майонезата с любимите си подправки (чесън, къри, зелен лук...). 
Например, за да приготвите сос „Айоли“ (чеснова майонеза), нарежете скилидките чесън, използвайки 
програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ и следвайте рецептата за майонеза, показана тук с чесън в купата.

Кетчуп

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Кипнете доматите във вряла вода, и ги 
обелете.
– Обелете лука и го нарежете наполовина, 
обелете и чесъна.
– Поставете чопър приставката с 4 острие-
та в купа и добавете чесън и лук.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ.
– Добавете доматите (предварително наря-
зани на четвъртинки), оцета, солта и черния 
пипер в купата.
– Смесете на скорост 10 за 30 секунди на 
ръчен режим.
– Задайте продължителността на програ-
мата на 40 минути, температурата на 110°C 
и скоростта на 2 в ръчен режим. Оставете 
отвора на капака отворен.
– Стартирайте програмата.
– Добавете захар и задайте продължител-
ност на програмата до 10 минути, темпера-
тура до 110°C и скорост до 2 в ръчен режим. 

Оставете отвора на капака отворен.
– Стартирайте програмата.
– Затворете отвора на капака. Поставете 
кърпата, сгъната четири пъти върху отвора.
– Смесете на скорост 10 за 1 минута в 
ръчен режим.
– Налейте в стъклен или херметичен съд 
и оставете кетчупа да се охлади без капак, 
след това затворете буркана и оставете 
кетчупа да почине няколко часа, преди да 
му се насладите.

СЪСТАВКИ:
– 500 г узрели домати
– ½ глава лук
– 1 скилидка чесън
– 40 мл оцет
– 25 г захар
– ½ с.л. сол
– 1 щипка черен пипер  
 (микс от пет вида)

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да съхранявате кетчупа в херметически контейнер за 3 седмици. 
Ако искате да направите повече сос, удвоете препоръчителното коли-
чество и удължете времето за готвене, докато процесът на редукция не 
приключи.
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Бутер тесто

Тесто за сладкиш с коричка

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Сложете 250 г нарязано на кубчета 
масло в купата.
– Поставете чопър приставка с 4 острие-
та в Компакт Куук.
– Добавете 250 г брашно, 125 мл студена 
вода и 1 чаена лъжичка сол.
– Добавете охладените кубчета масло
– Смесете 20 секунди на скорост 6 в 
ръчен режим.
– Преместете сместа на набрашнена 
повърхност – направете 2 топки тесто 
за 2 бутер теста и следвайте за всяко от 
тестата следните стъпки:
– Разточете правоъгълник от тестото 
(дължината трябва да бъде поне три пъти 
по-голяма от ширината).
– Сгънете този правоъгълник три пъти: 
сгънете и двата по-къси ръба (ширина) 
в средата, първо първия ръб и след това 
сгънете втория ръб върху първия, за да 

получите 3 слоя тесто. Този процес на 
сгъване се нарича „усукване на тесто“.
– Разточете тестото в правоъгълника 
отново и сгънете двата ръба в средата 
(вижте по-горе), за да „усучете“ тестото 
още един път.
– Увийте тестото във фолио и го поста-
вете в хладилника за 30 минути.
– След това „усучете“ тестото още два 
пъти, както е обяснено по-горе.
– Увийте го във фолио и го поставете в 
хладилника за още 30 минути.
– Извийте тестото още два пъти и го 
увийте във фолио за последните 30 мину-
ти.
– Извадете тестото от хладилника и го 
разточете. Ако тестото е доста твърдо, 
оставете го на стайна температура за 
известно време, преди да разточите.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Сложете чопър приставката с 4 
остриета в купа, добавете съставките 
и стартирайте програма 24 (ТЕСТО ЗА 
ПАЙ).

– Извадете тестото и го разточете с 
брашно с помощта на точилка.
– Преместете тестото във форма за кекс 
и го надупчете на места.

СЪСТАВКИ:
– 250 г брашно
– 250 г масло на кубчета, студено
– 125 мл вода
– 1 ч.л. сол

СЪСТАВКИ:
– 200 г брашно
– 100 г масло
– 65 мл вода
– 1 жълтък
– 1 ч.л. сол

Подготовка

10 мин
За

2 теста
CHOP/

НАРЯЗВАНЕ

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
За да спестите време, 
сложете бутер тесто във 
фризера за 10 минути, 
вместо да го съхранява-
те в хладилника за  
30 минути.

• чопър приставка 
с 4 остриета

Подготовка

5 мин
За голяма 

партида тесто 24 ТЕСТО ЗА ПАЙ• чопър приставка 
с 4 остриета

Общо време за втасване на тестото 

1 час 30 мин

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Може да добавите различни видове ядки или сушени плодове в 
тестото, както и различни видове подправки по ваш избор. Печете 
го в предварително загрята фурна на 180°C, докато придобие 
златиста коричка. Проверете с помощта на клечка, дали тестото 
готово – ако клечката излезе суха, значи е готово.

Тесто за питка и бисквити

Тесто за еклери с крем

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Ако използвате цели бадеми, 
поставете ги в купата и разбъркайте на 
скорост 10 за 1 минута в ръчен режим, за 
да създадете бадемово брашно.
– Добавете всички съставки и стартирай-
те програма 24 (ТЕСТО ЗА ПАЙ).
– Оформете топка тесто и я поставете в 

хладилник за около 1 час.
– Разточете тестото на набрашнен плот с 
помощта на точилка. 
– Преместете тестото във форма за кекс 
и го надупчете на места с вилица.
– Поставете го във фурната на 
температура 210°C за 15 до 20 минути и 
наблюдавайте процеса на печене.
– Оставете го да се охлади.

СЪСТАВКИ:
– 75 г захар
– 200 г брашно
– 50 г бадемово брашно  
 или цели бадеми
– 125 г меко масло на зарове
– 50 мл прясно мляко
– 2 жълтъка
– 1 щипка сол

СЪСТАВКИ:
– 150 мл вода
– 80 г масло
– 120 г брашно
– 3 яйца
– ½ ч.л. сол
– шприц торбичка

Подготовка

10 мин
За

1 тесто 24 ТЕСТО ЗА ПАЙ
Готвене

15 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

Подготовка

20 мин
За

4 човека (10 броя)
26 БУТЕР ТЕСТО

Готвене

30 мин • миксираща приставка

Втасване 

1 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Известно е, че това тесто е трудно за навиване: поставете го върху хартия за печене, оформете го в кръгла 
форма и го разстелете с точилка. След това повдигнете тестото, като повдигнете хартията и го преместете 
във формата за печене. Това тесто се използва и за приготвяне на бисквити с масло.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Ако нямате шриц 
торбичка, поставете 
тестото за еклери 
в найлонов плик и 
отрежете един от ъг-
лите. За да направите 

френски еклери, добавете ванилова 
захар в купата с маслото и водата. 
След това поръсете декоративните 
захарни пръчици.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими съставки
– Поставете миксиращата приставка в 
купата на Компакт Куук.
– Добавете вода и масло в купата.
– Стартирайте програма 26 (БУТЕР 
ТЕСТО).
– На първия звуков сигнал отворете 
капака и добавете брашното със сол. 
Затворете капака, рестартирайте 
програмата, но оставете отвора на капака 
отворен.
– След втория звуков сигнал започва 
10-минутната фаза на празен ход. 
Изчакайте края на фазата на почивка и за 
следващия звуков сигнал.
– Междувременно предварително 
загрейте фурната до 200°C и сложете 
хартия за печене в тавата.
– За третия звуков сигнал натиснете 

централното копче, за да рестартирате 
програмата и веднага чукнете първото 
яйце през отвора в капака.
– Добавете второ яйце 30 секунди по-
късно и трето яйце 30 секунди по-късно.
– Когато програмата приключи, 
преместете тестото в шприц торбичката и 
направете малки еклерчета върху хартията 
за печене. Не забравяйте да оставяте 
достатъчно място между еклерите, защото 
те ще се увеличат обема при печене.
– Поставете тавата във фурната и веднага 
намалете температурата до 180°C. Печете 
за 30–35 минути (в зависимост от размера 
на еклера). Спазвайте процеса на печене.
- След като еклерите са златисти, 
отворете леко фурната и оставете 
еклерите вътре във фурната за 15 минути, 
преди да ги извадите, за да запазят обем.
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Бързо тесто за пица

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете мая и 200 мл хладка вода.
– Стартирайте програма 23 (ТЕСТО ЗА  
ХЛЯБ И ПИЦА).
– След звуковия сигнал, добавете 
брашното, солта, захарта и зехтина. 
Затворете капака.
– Когато програмата приключи, оставете 
тестото да почива 10 до 15 минути 
вътре в Компакт Куук. Покрийте с 
кърпа и междувременно предварително 
загрейте фурната до 250°C и подгответе 
съставките за пълнежа.

– Преместете тестото върху набрашнена 
повърхност.
– Омесете го на топка и след това го 
разточете.
– Ако искате да направите 2 пици със 
среден размер, разделете тестото на 2 
топки и ги разстелете.
– Гарнирайте пицата по ваше желание, 
например използвайте доматено пюре 
като основа (вижте рецептата на стр. 47) 
и след това я украсете с избраните от вас 
съставки.
– Печете пицата/пиците във фурната на 
240°C за 12 минути.

СЪСТАВКИ:
– 400 г обикновено брашно
– 40 мл зехтин
– ½ ч.л. сол
– 1 с.л. пудра захар
– 1 пликче бакпулвер или суха мая
– 200 мл хладка вода

Подготовка

5 мин

За
1 голяма пица

или 2 средни пици
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА
Втасване 

15 мин
• чопър приставка  

с 4 остриета

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Тази рецепта е идеална за приготвяне на бърза домашна пица вечер, когато нямате време да оставите тестото 
да си почине. С Компакт Куук можете да приготвите собствено тесто за минути.
За идеи за украса на пица вижте рецептите за пица „Mаргарита“ на стр. 36 и веган пица на стр. 37.

Френски селски хляб

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт Куук 
и добавете водата и маята.
– Стартирайте програма 23 (ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА).
– След звуковия сигнал, добавете 
останалите съставки и затворете капака.
– Извадете приставката, когато 
програмата приключи.
– Извадете тестото и го преместете върху 
набрашнен плот, оформете топка тесто, 
поставете я в купа за салата и я покрийте 
с кърпа. Оставете го да почива на топло за 
около 2 часа.
– Премесете тестото за да премахнете 

въздуха от него.
– Направете го на топка.
– Поставете го върху тава за печене, 
покрита с хартия за печене.
– Оставете да втаса за 30 минути близо 
до фурната.
– Загрейте фурната до 240°C.
– Използвайте остър нож, за да направите 
разрези във формата на зигзаг върху хляба.
– Сложете го във фурната при 240°C 
за 30 минути, след което намалете 
температурата до 200°C за 15 минути.
– Спазвайте процеса на печене. Коричката 
трябва да е кафява. Изключете фурната, 
отворете вратата на фурната и оставете 
хляба вътре за 10 минути.
– Оставете хляба да изстине.

СЪСТАВКИ:
– 400 г брашно за хляб
– 10 г мая (1 пакетче суха)
– 1 ч.л. захар
– 1 с.л. мазнина
– 2 ч.л. сол
– 230 мл вода

Подготовка

5 мин
За

1 хляб
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА
Готвене

45 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Бъдете търпеливи! Колкото повече оставяте тестото да втаса, толкова по-вкусен и по-мек ще бъде  
Вашият хляб. Ако бързате, опитайте експресната рецепта за хляб на стр. 56. 
Ако искате да направите зърнен хляб, добавете семената към брашното.

Втасване 

2 часа и 30 мин
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Рецепта за бърз хляб

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Добавете вода и мая в купата и 
стартирайте програма 23 (ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА).
– Загрейте фурната до 60°C.
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
останалите съставки и затворете капака.
– Извадете тестото от купата и го 
поставете върху набрашнена повърхност.
– Нарежете го на 5 парчета с еднакъв 
размер и направете 5 хляба.
– Направете ги като слънце или цвете 
от топките тесто, като ги поставите 
върху застлана с хартия за печене тава: 
поставете една топка по средата и 
поставете още четири около него, за 
да създадете форма на маргаритка. 
Оставете 1 см място между топките. По 
време на печенето топките се издуват и 

се сливат в голям хляб, състоящ се от 5 
по-малки хлебчета, които могат лесно 
да се отчупят.
– Направете 2 малки прореза на всяка 
топка, като използвате остър нож.
– Поставете тавата във фурната при 
60°C за 20 минути и след това на 240°C 
за 20 минути.
– Спазвайте процеса на печене. 
Коричката трябва да е кафява.
– Изключете фурната, отворете леко 
вратата и оставете хляба вътре за около 
15 минути.

СЪСТАВКИ:
– 400 г брашно
– 25 г прясна мая  
 (или 2 пакетчета суха)
– 1 ч.л. захар
– 2 ч.л. пълни сол
– 1 с.л. зехтин
– 230 мл вода

Подготовка

10 мин
За

4 човека
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА

Готвене

20 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

Втасване 

20 мин

Домашни багети

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Добавете водата и маята в основната 
купа на робота и стартирайте програма  
23 (ТЕСТО ЗА ХЛЯБ И ПИЦА).
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
брашно и сол и затворете капака.
– В края на програмата извадете 
тестото от купата с навлажнени 
ръце и внимателно извадете и чопър 
приставката с 4 остриета. 
– Омесете тестото на ръка за 1-2 минути, 
поставете го в купа за салата и покрийте 
с леко влажна кърпа.
– Оставете тестото да втасва поне 2 
часа, докато се удвои по обем.
– След това го извадете от купата и го 
разделете на 2 топки с еднакъв размер.
– Разточете двете топки леко с точилка.
– Направете багети от тестото върху 
набрашнен плот.
– Натиснете краищата.
– Направете прорез с остър нож върху 
всяка багета.
– Поставете и двете багети върху 
застлана с хартия за печене тава. 
Оставете разстояние от по 10 см между 
тях.

– Покрийте багетите с кърпа и ги 
оставете да втасват още 1 час.
– Загрейте фурната до 240°C.
– Навлажнете багетите с четка или чиста 
влажна кърпа.
– Леко ги набрашнете и ги поставете във 
фурната.
– Оставете ги във фурната за 20 минути 
и наблюдавайте процеса на печене.
– Не отваряйте вратата на фурната, 
докато багетите станат златисто кафяви.
– Оставете ги да изстинат във фурната. 
След като изстинат, махнете излишното 
брашно от тях.

СЪСТАВКИ:
– 400 г бяло или пълнозърнесто  
 брашно, по ваше желание
– 230 мл вода
– 1 чаена лъжичка сол
– 10 г прясна мая 
 (или 1 пакетче суха)

Подготовка

10 мин
За

2 багети
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА

Готвене

20 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Яжте багетите на 
стайна температура 
и ги съхранявайте 
на сухо и прохладно 
място, увити в чиста 
кърпа. Ако искате да 

направите багетите по-въздушни, 
оставете тестото да почине още  
по-дълго, за да се надигне.

Втасване 

3 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Добавете смлени 
лешници или орехи 
към тестото и 
пригответе вкусен 
гурме хляб!
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Слънчева фокача

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Добавете водата и маята. Стартирайте 
програма 23 (ТЕСТО ЗА ХЛЯБ И ПИЦА).
– След звуковия сигнал, отворете 
капака и добавете останалите съставки. 
Затворете капака.
– В края на програмата преместете 
тестото в набрашнена купа за салата.
– Покрийте купата за салата с кърпа и 
оставете тестото на топло място да втаса 
за около 2 часа. Тестото трябва да удвои 
обема си.

– Загрейте фурната до 220°C.
– Покрийте с хартия за печене тавата 
и разпределете тестото в правоъгълна 
форма на ръка с върховете на четирите 
пръста (без палец). Използвайте 
показалец и среден пръст, за да 
оформите дупки в тестото (но не го 
пробивайте).
– Поставете парче козе сирене, половин 
маслина и чери домат във всяка дупчица.
– Намажете със зехтин и поръсете със 
смляна морска сол.
– Оставете тестото да втаса пак за около 
30 минути и след това го поставете във 
фурната на 220°С за около 20 минути.

СЪСТАВКИ:
За тестото:
– 250 г обикновено  
 пшенично брашно
– 125 г пшенично брашно
– 125 г фини зърна
– 11 г сол
– 15 г прясна мая  
 (или 1 пакетче суха)
– 20 мл зехтин
– 250 мл студена вода 

За печенето:
– 40 мл зехтин
– 3 щипки морска сол

За плънката:
– 20 бр чери домати
– 1 козе сирене
– 1 чаша черни маслини,  
 без костилкиСЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 

Смесете вкусовете: опитайте тези комбинации – твърдо сирене и 
бекон, синьо сирене и орехи, маслини и розмарин...

Подготовка

15 мин
За 

4 човека
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА

Готвене

20 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

Втасване

2,5 час

Пълнен бриош

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Счупете яйцата и ги претеглете.
– Изсипете достатъчно мляко върху 
яйцата, така че общото тегло на млякото 
и яйцата да е 160 мл (1 яйце е около 50 
мл). Например, ако яйцата са около 100 
мл , добавете 60 мл прясно мляко към 
общото тегло, за да стане 160 мл.
– Добавете останалите съставки.
– Добавете сместа от мляко и яйца и 
маята.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата. 
– Добавете захарта и сметаната. Задайте 
програма 23 (ТЕСТО ЗА ХЛЯБ И ПИЦА).
– Междувременно смесете добре солта и 
400 г брашно.
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
брашното и солта. Затворете капака, за 
да рестартирате програмата.
– Когато програмата приключи, извадете 
чопър приставката с 4 остриета и 
извадете тестото от купата.
– Направете топка тесто върху 
набрашнен плот, после я поставете в купа 
за салата, покрита с леко влажна кърпа и 
я оставете на топло място за 2 часа.
– След 2 часа върнете тестото върху 
набрашнена повърхност.
– Разделете тестото на 10 части и ги 
оформете на топчици. 

– Поставете всички топчета в намазаната 
с масло тава за торта, близо една до 
друга, но с достатъчно разстояние, за 
да не се допират. По време на процеса 
на печене топките ще се надуят и ще се 
допрат.
– Покрийте с кърпа и ги оставете да 
почиват 1 час.
– Загрейте фурната до 150°C.
– Разбъркайте жълтъка в 10 мл прясно 
мляко, за да намажете бриоша.
– Поръсете с декоративна захар (по 
желание).
– Печете във фурната при приблизително 
150°C за 30 минути.
– Когато изстине, поръсете го със захар 
за глазура (по желание).

СЪСТАВКИ:
– 400 г брашно
– 50-60 мл прясно мляко
– 160 г от пълномаслена сметана 
– 80 г захар
– 2 яйца
– 1 ч.л. сол
– 15 г прясна мая  
 (или 1 пакетче суха)
– масло, за намазване на тавата
– декоративна захар и/или  
 захар за глазура (по желание)
– 1 с.л. прясно мляко и  
 1 жълтък за намазване

Подготовка

10 мин
За 

4–6 човека
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА

Готвене

30 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

Втасване

3 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Ако искате да добавите аромат на бриош, можете да добавите 
няколко капки вода от портокалов цвят към тестото. Сметаната и 
прясното мляко могат да бъдат заменени от обикновена извара за 
по-лек бриош. Ако искате да спестите време, можете да направите 
този бриош, без да го разделяте на 10 топки. Направете само една 
голяма топка и следвайте тази рецепта.
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Плетен бриош

СЪСТАВКИ:
– 400 г брашно
– 200 мл прясно мляко
– 50 г захар
– 100 г меко масло
– 1 ч.л. сол
– 1 яйце
– 15 г прясна мая (1 пакетче суха)
– 1 яйчен жълтък и малко  
 прясно мляко за намазване
– декоративна захар (пожелание)

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Времето за втасване е от съществено значение за приготвянето на лек бриош. Ако бързате, можете да избегнете 
втасването за 3 часа, като оставите тестото да втаса в предварително загрята фурна на 60°C. Поставете го във 
фурната за около 40 минути при 50-60°C и след това продължете да печете на 180°C за 30 минути.

Подготовка

10 мин
За 

1 голям бриош
23 ТЕСТО ЗА 

ХЛЯБ И ПИЦА

Готвене

30 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

Втасване

3 час

Подготовка

2 мин

Подготовка

5 мин

За
4 човека
(500мл крем)

За
4 човека
(500мл крем)

• миксираща 
приставка

• миксираща 
приставка

17 КРЕМ И 
СЛАДКИШИ

17 КРЕМ И 
СЛАДКИШИ

Готвене

12 мин

Готвене

12 мин

Яйчен крем

Сладкарски крем

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на робота.
– Претеглете всички необходими 
съставки и постепенно ги добавете в 
купата - първо прясното мляко, после 
жълтъците и накрая различни захарта.

– Стартирайте програма 17 (КРЕМ И 
СЛАДКИШИ).
– Когато програмата приключи, изсипете 
готовата смес в купа и я оставете да 
изстине.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете миксиращата приставка 
в основната купа на робота. Добавете 
съставките в Компакт Куук и затворете 
капака.
– Изберете програма 17 (КРЕМ И 
СЛАДКИШИ) и задайте скоростта на 3. 
Стартирайте програмата.

– Когато програмата приключи, 
изсипете сместа в купа и я покрийте 
с фолио. Уверете се, че фолиото 
опира повърхността на крема, за да 
предотвратите образуването на коричка 
отгоре.
– Поставете крема в хладилника.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Тази рецепта е за основен крем, който се използва за десерт 
Плаващи острови, но е вкусен с брауни (вижте рецептата на  
стр. 71) или мраморен кекс (вижте рецептата на стр. 72).

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да използвате сладкарския крем за различни неща: за 
пълнене на еклери, торти, плодови тарталети, мъфини и много 
други десерти.
Можете също така да промените аромата му, като добавите 
любими аромати: шушулка ванилия, екстракт от кафе, екстракт от 
карамел, екстракт от шоколад, аромат на шамфъстък, аромат на 
канела... безброй възможности! В допълнение, сладкарският крем е 
основният крем за много други кремове: например немски маслен 
крем, бадемова паста и др.

СЪСТАВКИ:
– 500 мл нискомаслено  
 или прясно мляко
– 6 жълтъка
– 70 г пудра захар
– 2 пакетчета ванилова захар

СЪСТАВКИ:
– 500 мл прясно мляко
– 50 г брашно
– 2 яйца
– 2 жълтъка
– 10 г ванилова захар (1 пакетче)
– 70 г пудра захар

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими 
съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Сложете прясното мляко, захар, маята 
(прясна или суха), нарязано на кубчета 
масло и яйцето.
– Задайте програма 23 (ТЕСТО ЗА ХЛЯБ 
И ПИЦА).
– Междувременно смесете добре солта и 
брашното.
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
брашно със солта. Затворете капака, за да 
рестартирате програмата.
– След като програмата приключи, 
оставете тестото да почива в Компакт 
Куук за 2 часа на затворен капак.
– Махнете чопър приставката и 

преместете тестото върху набрашнен 
плот.
– Разделете тестото на 3 парчета и от 
всяко от тях оформете топка.
– Разточете с помощта на точилка 
всяка топка, на правоъгълници с размер 
приблизително по 20-30 см, и ги навийте 
на рула всяко.
– Поставете 3 рула върху покрита с 
хартия за печене тава.
– Оплетете ги на плитка.
– Покрийте оплетения бриош с кърпа и 
оставете да втаса за още 1 час.
– Разбъркайте жълтъкът с прясното 
мляко в купичка и намажете бриоша, така 
че да стане златист по време на печене.
– Поръсете го със захар.
– Поставете бриоша в студена фурна и 
печете на 180°C за около 30 минути.
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Целувки

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете приставката за разбиване в 
основната купа на робота.
– Сложете белтъците и щипката сол в 
купата.
– Загрейте фурната до максимум 110°C.
– Изберете програма 20 (ЕМУЛСИРА-
НЕ) и задайте температурата на 37°C 
и времето до 7 минути, като натиснете 
бутоните „време“ и „температура“ и 
коригирате тези параметри с помощта на 
централното копче.
– Стартирайте програмата
– Пет минути след старта на програмата, 
бавно изсипете захарта през отвора в 
капака.

– Изберете програма 20 (ЕМУЛСИРАНЕ) 
отново и задайте времето на 2 минути и 
скоростта на 2.
– Използвайте шпатула, за да напълни-
те шриц торбичката с готовия крем за 
целувки.
– Покрийте тавата с хартия за печене.
– Оформете целувките.
– Поставете във фурната и печете на 
110°C в продължение на 10 минути и след 
това на 90°C в продължение на около  
120 минути.
– Изключете фурната и оставете вратата 
отворена, докато целувките не изстинат.

СЪСТАВКИ:
– 3 белтъка, на стайна температура
– 150 г захар
– 150 г пудра захар
– 1 щипка сол
– 1 шприц торбичка

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте с ароматно кафе или за децата с чаша горещ шоколад. Съхранявайте целувките в метална кутия 
за бисквитки. Можете да използвате жълтъците за домашна майонеза или да приготвите сос „Холандез“ или 
яйчен крем. (Вижте всички рецепти в тази готварска книга!)

Подготовка

15 мин
За 

4 човека
20 ЕМУЛСИРАНЕ

Готвене

2 час
• приставка за 

разбиване

Подготовка

15 мин

Подготовка

5 мин

За около

15 броя

За

4 човека

• чопър приставка 
с 4 остриета

• чопър приставка 
с 4 остриета

23 ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА
25 ТЕСТО ЗА 
ПАЛАЧИНКИ

23 ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА
25 ТЕСТО ЗА 
ПАЛАЧИНКИ

Пържене

5 мин

Готвене

3–4 мин

Донъти

Гофрети

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете млякото и маята.
– Стартирайте програма 23 (ТЕСТО ЗА 
ХЛЯБ И ПИЦА).
– След това, добавете останалите 
съставки (с изключение на маслото и 
захарта).
– След завършване на програмата, стар-
тирайте програма 25 (ТЕСТО ЗА ПАЛА-
ЧИНКИ, ГОФРЕТИ И ПОНИЧКИ).
– Извадете готовото тесто от купата, и 
го сложете в отделна купа, предварител-
но набрашнена. Покрийте с чиста, леко 
влажна кърпа и го оставете да втаса 1 час.
– Преместете тестото върху набрашнена 
повърхност.
– Разточете тестото с дебелина около 1 
см с помощта на точилка. 
– Използвайте стъклена чаша или 
формичка за бисквитки, за да изрежете 
кръгчета.

– Оставете нарязаните кръгчета да вта-
сат за около 1 час.
– Пържете ги във фритюрник или тиган 
до готовност.
– Трябва да бъдат изпържени и от двете 
страни.
– Готовите донъти сложете върху кухнен-
ска хартия.
– Поръсете ги със захар и им се насладе-
те докато са топли.

СЪСТАВКИ:
– 2 яйца
– 1 пакетче суха мая
– 30 г захар
– 50 г масло (на кубчета)
– 250 г брашно
– 75 мл прясно мляко
– захар
– олио за пържене

СЪСТАВКИ:
– 250 г брашно
– 2 големи яйца
– 1 ч.л. сол
– 50 г масло
– 360 мл прясно мляко
– 30 г пудра захар
– 1 пакетче суха мая

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да напълните донътите с любимия си пълнеж преди 
печене (според рецептите в тази книга). Конфитюр, компот, 
домашно приготвен лешников шоколад... възможностите са 
неограничени!  
Ако искате да ги напълните, разпределете лъжица пълнеж по ваш 
избор в средата на всяко кръгче тесто, които сте нарязали.  
Покрийте всяко кръгче с друго и ги залепете заедно. Пържете ги 
според рецептата. Приятен апетит!

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Използвайте тостер, за да загреете вече изпечени гофрети,  
само 1 минута и те отново ще са хрупкави! Насладете се на 
гофретите с нашия домашен шоколадово-лешников крем или 
сладко от ягоди. (Вижте всички рецепти в тази готварска книга!)

Втасване

2 час

Отлежава

2 час

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Претеглете всички необходими съставки.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота.
– Поставете всички съставки (с изклю-
чение на маслото) в купата и след това 
стартирайте програма 25 (ТЕСТО ЗА 
ПАЛАЧИНКИ, ГОФРЕТИ И ПОНИЧКИ).
– Сложете готовото тесто в друга купа и 

го оставете за около 2 часа преди печене.
– Преди печене разтопете маслото с 
помощта на програма 18 (РАЗТОПЯВАНЕ) 
и го добавете към готовата смес.
– Печете ги в гофретник по около 3-4 
минути, в зависимост от мощността на 
уреда.
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Смес за палачинки

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата и добавете всички 
съставки (с изключение на маслото).
– Стартирайте програма 25 (ТЕСТО ЗА 
ПАЛАЧИНКИ, ГОФРЕТИ И ПОНИЧКИ).
– Оставете тестото да почине 2 часа.

– Преди да почнете да правите палачин-
ките разтопете маслото с помощта на 
програма 18 (РАЗТОПЯВАНЕ) и го добаве-
те към тестото.
– Пригответе палачинките в горещ тиган 
с малко масло.

СЪСТАВКИ:
– 250 г брашно, пресято
– 500 мл прясно мляко
– 4 яйца
– 50 г масло
– 30 г пудра захар
– 1 щипка сол
– 1 пакетче ванилова захар  
 (по желание)

Подготовка

5 мин
За 

20 броя
23 ТЕСТО ЗА ХЛЯБ И ПИЦА
25 ТЕСТО ЗА ПАЛАЧИНКИ• чопър приставка с 4 остриета

Отлежава

2 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да добавите капка вода от портокалов цвят или  
тъмен ром.

Бита сметана (крем „Шантили“)

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Не забравяйте да поставите 
пълномаслената сметана в хладилник 
за най-малко 3 часа и във фризера за 
20 минути, както и основната купа на 
Компакт Куук и приставката за разбиване 
в хладилника за поне 1 час.
– Поставете приставката за разбиване в 
основната купа на Компакт Куук.

– Добавете течната сметана и захарта в 
купата.
– Изберете програма 20 (ЕМУЛСИРАНЕ) 
и задайте времето на 4 минути. 
Стартирайте програмата.
– Отворете отвора на капака 30 секунди 
след старта на програмата.

СЪСТАВКИ:
– 400 г пълномаслена течна  
 сметана (crème fraiche), добре  
 изстудена в хладилник поне  
 3 часа. Поставете я във фризера  
 20 минути, преди да приготвите  
 битата сметана.
– 40 г захар или пудра захар

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Внимание! За да не се превърне сметаната в масло, спазвайте процеса и спрете да разбивате, когато се 
постигне желаната консистенция.
Времето за разбиване зависи от използваните съставки, както и от други фактори, като стайна температура 
или температура на робота. Времето може да варира от 3 до 5 минути. Обърнете купата наобратно, за да сте 
сигурни, че сметаната е готова. Ако кремът се държи на дъното и не изпада, той е завършен! Съхранявайте 
сметаната в хладилник в херметически контейнер, за да не се допуска проникването на по-нататъшни 
миризми от хладилника и я използвайте в рамките на 24 часа (максимум 48 часа). 

Вариант на бита сметана с маскарпоне можете да намерите в тази книга (вижте рецептата на стр. 86).

Сладоледени сладкиши, торти, вафли, плодови салати, еклери, шоколадови торти... битата сметана ще бъде 
чудесно допълнение към много рецепти от тази готварска книга!

Подготовка

5 мин
За 

4 човека 20 ЕМУЛСИРАНЕ• приставка за разбиване
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Подготовка

10 мин

Подготовка

5 мин

За

3 буркана

За около

15 броя

• чопър приставка 
с 4 остриета

• чопър приставка 
с 4 остриета

15 КОНФИТЮР  
И КОМПОТ

15 КОНФИТЮР  
И КОМПОТ

Готвене

20 мин

Готвене

10 мин
Отлежава

1 час

Сладко от ягоди

Палачинки

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Измийте ягодите, отстранете  
дръжките и ги нарежете наполовина.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете ягодите, захарта и 
лимоновият сок.
– Стартирайте програма 15 (КОНФИТЮР 
И КОМПОТ).
– Оставете отвора на капака отворен.
– След 10 минути добавете желатина 
през отвора в капака.
– Затворете отвора на капака, за да 
предотвратите кипене на сместа.
– Ако предпочитате конфитюр, смесете в 
ръчен режим на скорост 4 за 20 секунди.
– Проверете консистенцията и 

миксирайте, ако е необходимо.
– Изсипете готовото сладко в 
бурканчета, затворете ги и ги обърнете с 
главата надолу, докато сладкото изстине.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете маслото към брашното.
– Задайте програма 18 (РАЗТОПЯВАНЕ). 
Междувременно пригответе останалите 
продукти.
– Когато програмата приключи, оставете 
маслото настрана.
– Добавете прясното мляко, след 
това брашното с мая, яйцата, захарта, 

ваниловата захар, щипка сол и накрая 
разтопеното масло.
– Стартирайте програма 25 (ТЕСТО ЗА 
ПАЛАЧИНКИ, ГОФРЕТИ И ПОНИЧКИ).
– Оставете тестото да почине за 1 час 
в хладилника, за да набъбне нишестето. 
Това ще направи палачинките меки и 
гладки.
– Пригответе ги горещ тиган с малко 
масло.

СЪСТАВКИ:
– 750 г ягоди
– 400 г захар на кристали
– 1 с.л. лимонов сок
– 2 г желатин

СЪСТАВКИ:
– 300 мл прясно мляко
– 3 яйца 
– 250 г брашно
– 50 г масло (приблизително,  
 по желание)
– 30 г захар
– 1 пакетче ванилова захар
– 1 пакетче суха мая
– 1 щипка сол

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Променете рецептата и опитайте други плодове, като червени плодове, 
малини, къпини, касис...
В зависимост от плодовете, които използвате, може да се наложи да 
коригирате времето за готвене. Можете да направите това преди да 
стартирате програмата или можете да спрете програмата по всяко време. 

Ако искате да спрете програмата, натиснете бутона „Време“ и завъртете централното 
копче, за да зададете ново време за готвене. Добавете малко канела или ванилия  
(1 шушулка) за още по-добър вкус. Насладете се на сладкото в комбинация с вариантите 
на Бриош, които правите с Компакт Куук! (Вижте рецептите на стр. 59 и стр. 60)

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Маслото може да бъде заменено с 40 мл слънчогледово олио или дори 25 г кокосово масло, което придава на вашите 
палачинки мек кокосов аромат. Ако изберете кокосово масло, сложете мляко и олио в купа. Стартирайте програма  
18 (РАЗТОПЯВАНЕ), за да разтворите кокосовото масло и го смесете с мляко (тъй като маслото от кокос замръзва 
студено). В края на програмата сложете всички съставки в купата и Стартирайте програма 25 (ТЕСТО ЗА ПАЛАЧИНКИ, 
ГОФРЕТИ И ПОНИЧКИ). Насладете се на палачинки със сладко от кленов сироп, компот от плодове... вдъхновете се от 

рецептите в тази книга! Не се страхувайте да добавяте съставки директно в сместа преди печене (парчета шоколад, бананово пюре, бо-
ровинки и др.). Бъдете креативни! Можете също да опитате солената версия без захар, която може да се сервира с разнообразни сосове 
като предястие.

Подготовка

5 мин
За

1 буркан
• чопър приставка 

с 4 остриета

  
8 СОС  

БЕШАМЕЛ

Готвене

5 мин

Подготовка

10 мин
За

4 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета

CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
15 КОНФИТЮР  

И КОМПОТ

Готвене

20 мин

Домашен шоколадово-лешников крем

Компот от ябълка и круша

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Сложете лешниците в купата.
– Смесете за 20 секунди на скорост 10  
в ръчен режим.
– Използвайте шпатула, за да оберете 
стените на купата и отново смесете за  
20 секунди на скорост 10.

– Добавете тъмният шоколад и лешни-
ковия крем, нарязани,консервата с под-
сладено кондензирано мляко, лешниково 
масло и щипка сол.
– Стартирайте програма 18 (РАЗТОПЯ- 
ВАНЕ).
– Готовия крем изсипете в бурканче и 
използвайте в рамките на месец.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Обелете ябълките и крушите и ги 
нарежете на кубчета.
– Сложете ги в основната купа на робота.
– Добавете лимонов сок, захар и 
ванилия. Затворете капака и стартирайте 

програма 15 (КОНФИТЮР И КОМПОТ). 
Когато програмата приключи, 
стартирайте програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ 
(най-горе в ляво на екрана на робота) и 
разбъркайте, докато се получи желаната 
консистенция и текстура.
– Преместете съдържанието в купа за 
салата и оставете да изстине.

СЪСТАВКИ:
– 50 г лешници
– 100 г тъмен шоколад
– 190 г шоколад с лешников крем
– 397 г кондензирано мляко  
 (1 кутия)
– 30 г лешниково масло
– 1 щипка сол

СЪСТАВКИ:
– 5 средно големи ябълки
– 1 круша
– лимонов сок
– 30 г кафява захар
– 1 ч.л. екстракт от ванилия

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте компота хладък или студен с бисквити. Променете вкуса, 
като добавите супена лъжица вода от портокалов цвят или мед вместо 
захар. Можете да замените ванилията с канела.
Можете да използвате този компот за пълнене на домашни понички 
или като основен компот за торта (вижте рецептата за донъти на  
стр. 63 или пай на стр. 69).

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Тази рецепта ще зарадва дори ентусиазирани почитатели на най-популярната марка лешников крем за намазване. 
Можете да замените лешниковото масло с други лешници. Ако искате идеално гладък резултат, отстранете 
лешниците. Този крем не съдържа палмово масло. Погледнете списъка на шоколадовите съставки: някои марки 
използват палмово масло, докато други не. Опитайте крема с различни вкусове, като мляко или бял шоколад,  
карамел или осолено масло. Възможностите са многобройни. Чувствайте се свободни да експериментирате!
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Закуска от червени плодове

СЪСТАВКИ:
За тестото за кекс:
– 200 г бадемово брашно
– 200 г кафява захар
– 100 г брашно
– 150 г масло
– 1 ч.л. от четири аромата  
 (канела, карамфил, индийско  
 орехче и джинджифил)

За компота от червени плодове:
– 1 пакет замразени червени  
 плодове (450 г)
– 50 г масло
– 50 г кафява захар

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Сервирайте с бита сметана (вижте рецептата на стр. 65) или със сладолед! Можете да приготвите тази рецепта 
с различни плодове, пресни или замразени, в зависимост от сезона. Ако използвате пресни плодове, добавете 
вода в купата, преди да стартирате програма 15 (КОНФИТЮР И КОМПОТ). 
Замразените плодове са полезни, тъй като се предлагат през цялата година. В допълнение, те съдържат вода, 
която пускат при готвене, така че не е необходимо да добавяте повече, за да приготвите компота. Ако искате да 
направите домашно бадемово брашно, купете обелени цели бадеми и ги смесете на скорост 10 в Компакт Куук.

Подготовка

35 мин
За 

4 човека
18 РАЗТОПЯВАНЕ
24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

15 КОНФИТЮР И КОМПОТ

Готвене

20 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За тестото за кекс:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Нарежете маслото на парчета,  
добавете го и стартирайте програма  
18 (РАЗТОПЯВАНЕ).
– Сложете брашното, бадемовото 
брашно, кафявата захар и подправете с 
подправката четири аромата.
– Стартирайте програма 24 (ТЕСТО ЗА 
ПАЙ).
– Добавете разтопеното масло към 
сместа, постепенно по-време на цялата 
програма, през отвора в капака.
– Извадете тестото от купата.
– Оставете го настрана.

За компота от червени плодове:
– Поставете пак чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете замразените червени плодо-
ве, захарта и маслото.
– Стартирайте програма 15 (КОНФИТЮР 
И КОМПОТ).
– Загрейте фурната до 220°C, горе-долу 
по средата на програмата.
– Когато програмата приключи, разпре-
делете плодовете на дъното на тавата за 
печене или във форма за торта.
– Поставете върху тях готовото тесто. 
– Печете във фурната на 220°C за  
15 минути.

Пай с ягоди и киви

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За сладкарския крем:
– Пригответе сладкарски крем (вижте 
рецептата на стр. 61).
– Изсипете сместа в купа и покрийте 
със стреч фолио. Уверете се, че фолиото 
докосва повърхността на крема, за да 
предотвратите образуването на кожа.
- Да се съхранява в хладилника.

За Pâte Sablée (Линцово тесто и бискви-
тено тесто):
– Поставете всички съставки в купата и 
след това стартирайте програма 24 (ТЕС-
ТО ЗА ПАЙ).
– Извадете въздушните мехурчета от 
тестото, направете хляб и поставете в 
хладилника за 1 час. 
– Поставете тестото върху набрашнен 
тиган и го поставете в тава за торта.
– Пробийте го няколко пъти с вилица.
– Печете във фурната при 210°C за 15 до 
20 минути и наблюдавайте процеса на 
печене.
– Оставете го да се охлади.

За сервирането:

– Напълнете шприца със сладкарски 
крем и направете спирала от центъра на 
тортата до краищата.
– Почистете ягодите, нарежете ги напо-
ловина, нарежете кивито на кръгчета и 
гарнирайте тортата с плодовете.
– Поръсете със захар за декорация.

СЪСТАВКИ:
За сладкарския крем:
– 500 мл пълномаслено мляко
– 50 г брашно
– 2 яйца
– 2 жълтъка
– 10 г ванилова захар (1 пакетче)
– 70 г пудра захар

За Pâte Sablée (Линцово тесто и 
бисквитено тесто):
– 75 г захар
– 200 г брашно
– 50 г бадемово брашно  
 (или обелени цели бадеми)
– 125 г меко масло, нарязано  
 на малки кубчета
– 50 мл прясно мляко
– 2 жълтъка
– 1 щипка сол

За плънката:
– 500 г ягоди
– 3 кивита
– захар за декорация
– 1 шприц торбичка

Подготовка

20 мин
За 

4 човека

18 РАЗТОПЯВАНЕ
24 ТЕСТО ЗА ПАЙ
15 КОНФИТЮР И 

КОМПОТ

Готвене

15–20 мин
• чопър приставка  

с 4 остриета
• миксираща приставка

Отлежава

1 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Може да поднесете 
този пай с ванилов 
сладолед!
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Кралска торта

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За бадемовия пълнеж (frangipane):
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купа и добавете бадемите.
– Стартирайте програма 27 (БАДЕМОВА 
ПАСТА).
– Щом чуете звуков сигнал, отворете 
капака и с помощта на шпатулата оберете 
стените на купата, след това добавете 
останалите съставки към бадемовия 
пълнеж.
– Затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– Готовият пълнеж оставете настрана.

За бутер тестото:
– Пригответе 2 кори домашно бутер 
тесто (вижте стр. 52) или използвайте 
готово бутер тесто.

За сервирането:
– Загрейте фурната до 180°C.
– Разточете бутер тестото, за да получи-
те 2 кръгли форми.
– Поставете първия лист тесто върху 
тава за печене, върху която има сложена 
хартия за печене.

– Намажете го с готовата бадемова 
паста.
– След това го покрийте с втори лист 
тесто.
– Притиснете краищата с върха на вили-
цата, за да прилепите двата листа тесто. 
Намажете тортата с жълтък и вода.
– Използвайте върха на ножа, за да 
направите зигзагообразни прорези на 
тортата, започвайки от средата.  
Не режете твърде дълбоко.
– Печете във фурната на 180°C за  
35 минути.

СЪСТАВКИ:
За бадемовия пълнеж (Frangipane):
– 200 г пудра захар
– 150 г меко масло
– 200 г бадеми, белени
– 2 яйца
– 50 мл коняк

За бутер тестото:
– 250 г брашно
– 250 г масло, нарязано на кубчета  
 и замразено предния ден
– 125 мл вода
– 1 ч.л. сол
– 1 жълтък за подмазване на  
 бутер тестото

– ИЛИ използвайте 2 пакета  
 готово бутер тесто

Подготовка

10 мин
Освен тестото

За 

4 човека
27 БАДЕМОВА ПАСТА

24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Готвене

35 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

Отлежава

1 час и 30 мин

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
„Загрейте“ тортата, 
като я поръсите със 
захар и я сложите 
във фурната на 180°C 
за 10 минути.

Брауни с шоколад и американски орехи

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота.
– Добавете бадемите и американските 
орехи и натиснете бутона PULS веднъж, за 
да ги нарежете на парчета, ако желаете да 
са по фини, натиснете още няколко пъти 
докато получите желаната консистенция. 
Оставете ги настрана.
– Загрейте фурната до 180°C.
– Поставете миксиращата приставка в 
Компакт Куук.
– Добавете маслото и шоколада.

– Стартирайте програма 18 (РАЗТОПЯВАНЕ).
– Когато програмата приключи, добавете 
яйцата, захарта, ваниловата захар, браш-
ното и смлените ядки.
– Смесете 30 секунди на скорост 2 в 
ръчен режим.
– Намажете съда за печене с масло и 
го поръсете със захар, така захарта ще 
залепне върху намаслената повърхност.
– Изсипете сместа в тава за печене.
– Печете във фурната на 180°C за  
30 минути.

СЪСТАВКИ:
– 3 яйца
– 200 г тъмен шоколад
– 120 г меко масло
– 80 г пудра захар
– 1 пакетче ванилова захар
– 50 г брашно
– 30 г обелени бадеми
– 100 г американски орехи

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Ако искате да създадете още по-вкусен десерт, можете да го нарежете на големи кубчета. След това потопете 
тези кубчета в разтопен бял шоколад и ги поръсете с натрошени бадеми.

Подготовка

10 мин
За 

4 човека
PULSE/ПУЛС

18 РАЗТОПЯВАНЕ
Готвене

30 мин
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка
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Мраморен кекс

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Загрейте фурната до 170°C.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете маслото в купата и 
стартирайте програма 18 (РАЗТОПЯВАНЕ)
– Добавете пълномаслената течна 
сметана и захарта.
– Смесете за 30 секунди на скорост 4.
– Добавете 4 яйца, брашно и бакпулвера.
– Смесете 30 секунди на скорост 4.
– Преместете всички съставки в друга 
купа, и оставете настрана.
– Измийте и подсушете Компакт Куук.
– Сложете миксиращата приставка.
– Добавете парчетата тъмен шоколад.
– Стартирайте програма 18 
(РАЗТОПЯВАНЕ)
– В края на програмата използвайте 
шпатула, за да оберете стените на купата.
– Добавете половината от сместа, която 
сте заделили.
– Смесете около 45 секунди на скорост 4 
в ръчен режим.
– Преместете съдържанието на купата 
в друга купа и половината шоколад 
оставете настрана.

– Добавете ваниловият екстракт към 
другата половина от сместа (тази без 
шоколад) и разбъркайте с шпатулата.
– Намажете формата с масло.
– Изсипете приблизително една трета 
от ваниловото тесто във формата и го 
загладете със шпатула.
– След това добавете половината 
шоколадова смес.
– Изсипете втората трета от ваниловата 
смес върху нея.
– След това добавете втората половина 
от шоколадовата смес и накрая 
последната трета от ваниловото тесто.
– Печете във фурната на 170°C за 50 
минути.
– Уверете се, че кекса е добре изпечен, 
като боднете с клечка и тя излезе чиста 
от кекса.
– След като извадите от фурната, 
оставете кекса да се охлади.
– Извадете я от формата и я нарежете.

СЪСТАВКИ:
– 120 г масло
– 120 мл пълномаслената  
 течна сметана
– 150 г пудра захар
– 4 яйца
– 220 г брашно
– 1 пакетче бакпулвер
– 100 г тъмен шоколад
– 1 ч.л. течен екстракт от ванилия

Подготовка

15 мин
За

6 човека 18 РАЗТОПЯВАНЕ
Готвене

50 мин
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Отлично допълнение 
ще бъде домашно 
приготвеният яйчен крем, 
вижте програма 17 (КРЕМ 
И СЛАДКИШИ).

Лесно е и ще имате готов крем само за 
няколко минути.

Портокалово – шоколадови сладки „Гъбки“

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За бисквитите:
– Отделете жълтъците от белтъците.
– Поставете приставката за разбиване в 
купата на Компакт Куук.
– Сложете белтъците и сол в купата.
– Изберете програма 20 (ЕМУЛСИРА-
НЕ) и задайте продължителността на 
програмата на 4 минути. За да направите 
това, натиснете два пъти бутона „време“ 
и завъртете централното копче, за да 
зададете минутите.
– Загрейте фурната до 180°C.
– Почистете и изсушете добре купата. 
Поставете миксиращата приставка в 
купата.
– Добавете масло и го оставете да се 
разтопи, като използвате програма 18 
(РАЗТОПЯВАНЕ). Оставете разтопеното 
масло настрана.
– Изплакнете купата и поставете прис-
тавката за разбиване в нея.
– Добавете 3 жълтъка и захарта. Смесе-
те 5 минути на скорост 4 в ръчен режим.
– Добавете разтопеното масло.
– Смесете 30 секунди на скорост 2 в 
ръчен режим.
– Добавете брашното.
– Смесете отново за 30 секунди на ско-
рост 2 в ръчен режим.
– Сега добавете 3 белтъка от яйцата.
– Миксирайте 1 минута на скорост 1. Из-
сипете сместа в дълбока тавичка, в която 
сте сложили хартия за печене.
– Печете във фурната за 8 до 10 минути.
– Извадете готовия блат от тавичката - 
ако е добре изпечен, това ще бъде лесно.
– Оставете да изстине и леко да спадне.
– Междувременно пригответе желето.

За желето:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете сладкото и водата в купата.
– Изберете програма 15 (КОНФИТЮР И 
КОМПОТ), след като зададете времето 
на 10 минути, вместо на 20. Стартирайте 
програмата.
– След 8 минути (2 минути преди края 
на програмата), добавете желатина през 
отвора в капака и изчакайте края на про-
грамата.
– Изсипете още горещото желе върху 
блата.
– Оставете да изстине и сложете в хла-
дилник за около 10 минути.

За топинга:
– Поставете миксиращата приставка  
в купата на Компакт Куук и добавете  
тъмния шоколад, нарязан на парчета.
– Стартирайте програма 18 (РАЗТОПЯ-
ВАНЕ).

Съединяване на сладките:
– Изсипете горещят шоколад върху 
готовия плат, който отлежава в хладил-
ника.
– Оставете го да се охлади в хладилника.
– Използвайте формичка за бисквити, за 
да изрежете малките колелца.
– Винаги потапяйте формичката в 
гореща вода, за да можете да изрежете 
хубави колела и да не залепват по фор-
мичката.
Добър апетит!

СЪСТАВКИ:
За бисквитите:
– 3 яйца
– 90 г захар
– 90 г брашно
– 20 г масло
– 1 щипка сол

За желето:
– 1 чаша сладко от портокал  
 или малина по ваш вкус  
 (малка чаша 370 г)
– 2 г желатин
– 2 с.л. вода

За топинга:
– 200 г тъмен шоколад за готвене
– формичка за курабийки или  
 стъклена чаша с диаметър  
 приблизително 5 см

Подготовка

40 мин
За

4 човека
18 броя

15 КОНФИТЮР И КОМПОТ
 20 ЕМУЛСИРАНЕ
 18 РАЗТОПЯВАНЕ

Готвене

20 мин
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Можете също да опи-
тате сладко от ягоди, 
малини или други 
плодове.Поднесете 
с чаша прясно топло 

мляко или горещ шоколад. Опитайте 
да поръсите сладките с бадеми или 
нуга например.
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Меки и хрупкави бисквитки

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете брашното, бакпулвера и 
нарязаното на парчета масло.
– Разбъркайте 20 секунди на скорост 3.
– След това с помощта на шпатулата 
оберете стените на купата. Добавете 
кафява захар и 1 пакетче ванилова захар.
– Миксирайте 20 секунди на скорост 2.
– Добавете яйцето.
– Стартирайте програма CHOP/НАРЯЗ-
ВАНЕ.

– Добавете 90 г парчета шоколад и раз-
бъркайте за 15 секунди на скорост 1. 
– Загрейте фурната до 180°C.
– Покрийте тавата с хартия за печене. 
Оформете леко плоски парчета от тесто-
то и ги поставете в тавата, така че да има 
свободно пространство между тях.
– Поръсете всяка от бисквитите с оста-
налите 10 г шоколадови парченца.
– Печете във фурната на 180°C за  
15 минути.
– След изваждане от фурната оставете 
бисквитките да изстинат.

СЪСТАВКИ:
– 250 г брашно
– ½ пакетче бакпулвер
– 125 г масло
– 150 г кафява захар
– 1 пакетче ванилова захар
– 1 яйце
– 100 г парчета шоколад

Подготовка

10 мин
За

15 бисквитки CHOP/НАРЯЗВАНЕ
Готвене

15 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
За още по-свежи и вкусни бисквитки добавете малко прясно мляко 
и парченца бял шоколад. Можете също така да добавите парчета 
бадеми или лешници, които може да нарежете в Компакт Куук!

Десерт „Плаващ остров“

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За крема с жълтък:
– Пригответе яйчен крем (вижте  
рецептата на стр. 61).
– Подгответе яйчните белтъци за  
„острови“.
– Изсипете готовия крем в голяма  
купа за салата с херметична капачка и  
оставете настрана.
– Измийте купата на робота.

За разбитите яйчни белтъци:
– Поставете приставката за разбиване в 
чистата и суха основна купа на робота.
– Сложете белтъците и сол в купата.
– Стартирайте програма 19 (ДЕСЕРТ 
ПЛАВАЩ ОСТРОВ).
– Извадете разбитите на сняг яйца и ги 
разделете на по-големи парчета. Поста-
вете ги в чаши и ги покрийте с хартиени 
кърпи, за да поемат излишната влага.
– Изсипете жълтъчния крем върху 
островите, след това ги залейте с течен 
карамел и накрая ги поръсете с бадемите.

СЪСТАВКИ:
За крема с жълтък:
– 500 мл нискомаслено  
 прясно мляко
– 6 жълтъка
– 70 г пудра захар
– 2 пакетчета ванилова захар

За разбитите яйчни белтъци:
– 6 белтъка
– 1 щипка сол

За съединяването на сладкиша:
– течен карамел
– шепа бадеми, нарязани  
 наполовина

Подготовка

5 мин
За

4 човека
17 КРЕМ И СЛАДКИШИ

19 ДЕСЕРТ ПЛАВАЩ 
ОСТРОВ

Готвене

22 мин
• миксираща приставка

• приставка за разбиване

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Може да поръсите готовите „Плаващи острови“ с кафе или кокосови 
стърготини. Може също така да сложите различни видове подправки 
още в сместа докато я правите, като например различни екстракти 
от ванилия, лимон, или есенция от ром.
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Еклери с крем

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За хрупкава коричка (по желание):
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на робота.
– Поставете съставките за хрупкавата 
коричка в купата и стартирайте програма 
24 (ТЕСТО ЗА ПАЙ).
– Разточете полученото тесто с точилка, 
върху набрашнена повърхност с размери 
0,5 см.
– Оставете да изстине в хладилника за  
1 час.

За сладкарски крем:
– Пригответе сладкарския крем според 
рецептата на стр. 61.
– Изсипете сметаната в купа за салата и 
я покрийте с фолио. Уверете се, че фоли-
ото опира повърхността на крема, за да 
предотвратите образуването на коричка 
отгоре.

– Поставете го в хладилника. Ще използ-
вате този крем за пълнене на еклерите.

За еклерите:
– Пригответе еклери (вижте рецептата 
на стр. 53).

Съединяване:
– След като еклерите са стайна темпе-
ратура, напълнете ги със сладкарският 
крем.
– Направете малък отвор на дъното на 
всеки еклер.
– Напълнете с помощта на шприц тор-
бичката със сладкарски крем.
– С помощта на остър нож нарежете 
хрупкавата коричка с размери на еклер, 
и поставете по едно парче върху всеки 
еклер.

СЪСТАВКИ:
За еклерите:
– 150 мл вода
– 80 г масло
– 120 г брашно
– 3 цели яйца
– ½ ч.л. сол
– шприц торбичка

За сладкарски крем:
– 500 мл пълномаслено  
 прясно мляко
– 2 жълтъка
– 2 цели яйца
– 70 г пудра захар
– 2 пакетчета ванилова захар
– 50 г брашно
– шприц торбичка

За хрупкава коричка (по желание):
– 80 г меко масло
– 100 г кафява захар
– 100 г брашно

Подготовка

20 мин
За

20 броя
17 КРЕМ И СЛАДКИШИ 

26 БУТЕР ТЕСТО
24 ТЕСТО ЗА ПАЙ

Готвене

30 мин
• чопър приставка с 4 остриета

• приставка за разбиване

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Използвайте сладкарска боя, ако искате еклерите да имат 
различни цветове.

Подготовка

1 час
За

4 човека
10 броя

• чопър приставка  
с 4 остриета

• приставка за разбиване

5 БАВЕН СОС
17 КРЕМ И СЛАДКИШИ

26 БУТЕР ТЕСТО
Готвене

30 мин

Шоколадови еклери

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За тестото:
– Претеглете всички необходими съставки.
– Смесете сол с брашно и разбъркайте.
– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на Компакт Куук.
– Добавете вода и масло в купата.
– Стартирайте програма 26 (БУТЕР ТЕС-
ТО).
– При първия звуков сигнал, отворете ка-
пака и добавете брашното.
– Затворете капака, рестартирайте про-
грамата и оставете отвора на капака отво-
рен.
– След втория звуков сигнал започва 
10-минутната фаза на празен ход. Изча-
кайте края.
– Междувременно загрейте фурната до 
200°C и покрийте с хартия за печене тава. 
– За третия звуков сигнал натиснете цен-
тралното копче, за да рестартирате про-
грамата и веднага добавете първото яйце.
– Добавете второ яйце 30 секунди 
по-късно и третото яйце след още 30 се-
кунди.
– В края на програмата напълнете шприц 
торбичка с тесто и оформете еклери върху 
хартията за печене. Направете прави екле-
ри във формата на руло дълги по 2 см.
– Оставете приблизително 2 см прос-
транство между еклерите, тъй като те 
увеличават обема си при печене.
– Сложете ги във фурната и намалете 
температурата до 180°C. Печете за около 
30 минути. Гледайте печенето и не отва-
ряйте вратата на фурната твърде рано, за 
да запазите еклерите по обем.
– След като еклерите станат златисти, 
изключете фурната, отворете леко врата-
та и изчакайте 15 минути, преди да ги из-
вадите, за да не загубят обема си.

За шоколадовия крем:
– Изплакнете купата на Компакт Куук.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете парчетата шоколад.
– Смесете за 15 секунди на скорост 10 при 
ръчен режим. Изсипете ги в друга купа.
– Поставете миксиращата приставка в 
Компакт Куук.
– Добавете прясното мляко, брашното, 
яйцата, захарта и ваниловата захар.

– Изберете програма 17 (КРЕМ И СЛАД-
КИШИ) и задайте скоростта на 3, като на-
тиснете бутона „скорост“ и завъртите цен-
тралното копче. Стартирайте програмата.
– Когато програмата приключи, поставе-
те чопър приставката с 4 остриета в купа-
та и добавете парчета шоколад и какаото 
на прах.
– Смесете за 20 секунди на скорост 6 в 
ръчен режим.
– Изсипете сместа в тавичка за печене, 
за да се охлади по-бързо и я покрийте с 
фолио. Уверете се, че фолиото опира по-
върхността на крема, за да предотвратите 
образуването на изсъхнала коричка.
– Запечатайте всички краища, така че да 
няма място между фолиото и крема.
– След охлаждане съхранявайте в хладил-
ник. 

Съединяване:
– След като еклерите са на стайна тем-
пература, ги напълнете с шоколадовият 
крем.
– Създайте 3 малки отвора в долната част 
на всеки еклер.
– Напълнете ги с помощта на шприц тор-
бичката.

За глазурата:
– Разтворете желатина в студена вода.
– Поставете миксиращата приставка в ку-
пата на Компакт Куук.
– Добавете 70 мл вода, захар, желатина и 
сметаната в купата.
– Изберете програма 5 (БЪРЗ СОС) и за-
дайте времето на 10 минути, а скоростта 
на 2. Оставете капака отворен.
– Добавете какаото и разбъркайте за  
20 секунди на скорост 3.
– Използвайте шпатула, за да оберете 
стените на купата и разбъркайте отново 
за 20 секунди на скорост 3.
– Изсипете готовата глазурата в дълбока 
чиния или по-голям съд, за да накиснете 
върховете на еклерите.
– Оставете глазурата да изстине малко.
– След като напълните еклерите, на-
киснете върха в глазурата и ги поставете 
върху чиния или купа.
– Изчакайте поне 1 час, за да стегне глазу-
рата на еклерите.

СЪСТАВКИ:
За тестото:
– 150 мл вода
– 80 г масло
– 120 г брашно
– 3 цели яйца
– ½ ч.л. сол
 
За шоколадовия крем:
– 500 мл пълномаслено  
 прясно мляко
– 40 г брашно
– 2 цели яйца
– 2 жълтъка
– 1 пакетче ванилова захар
– 50 г пудра захар
– 100 г шоколад за готвене
– 2 с.л. неподсладено какао  
 на прах

За глазурата:
– 1 пакет желатин
– 70 мл вода
– 90 г захар
– 60 г течна сметана
– 25 г неподсладено какао

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Можете също така да 
приготвите еклери 
от кафе, ванилия или 
дори шамфъстък. 
Всичко, което 

трябва да направите, е да замените 
шоколада с някаква друга съставка, 
която добавяте към крема, като 
аромат на кафе, екстракт от ванилия 
или аромат на шамфъстък.
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Купички с шоколадов крем

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Сложете парчетата тъмен шоколад в 
купата.
– Използвайте чопър приставката с 4 
остриета на скорост 10 в ръчен режим за 
15 секунди.
– Оставете парченцата шоколад 
настрана в друга купа.
– Поставете миксиращата приставка в 
купата на Компакт Куук.
– Добавете млякото, яйцата, течната 

сметана, захарта и ваниловата захар
– Стартирайте програма 16 (ДЕСЕРТЕН 
КРЕМ), след като зададете времето на 15 
минути, вместо на 10.
– Когато програмата приключи, 
поставете пак чопър приставката с 4 
остриета в купата и добавете парчетата 
шоколад и разбъркайте за 1 минута и 30 
секунди на скорост 7.
– Изсипете готовият крем в малки 
купички с херметични капачки или 
покрийте с фолио и съхранявайте в 
хладилник за най-малко 12 часа.

СЪСТАВКИ:
– 100 г тъмен шоколад
– 500 мл пълномаслено  
 прясно мляко
– 6 цели яйца
– 200 мл течна сметана
– 80 г пудра захар
– 10 г ванилова захар (1 пакетче)

Подготовка

5 мин
За

4 човека 16 ДЕСЕРТЕН КРЕМ
Готвене

15 мин
• чопър приставка с 4 остриета 

• миксираща приставка

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да следвате тази рецепта, за да крем с различни продукти - кафе, ванилия шамфъстък. Всичко, което 
трябва да направите, е да замените шоколада с други съставки, като чаша еспресо, аромат на ванилия, аромат 
на Бурбонова ванилия или шамфъстък.

Кулички от бисквитки, кафе и  
Страчатела крем

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете приставката за разбиване в 
Компакт Куук.
– Изсипете гъста сметана и маскарпоне в 
купа и добавете захарта.
– Стартирайте програма 20 (ЕМУЛСИ- 
РАНЕ).
– Добавете екстракта от кафе и шокола-
да.
– Рестартирайте програма 20 (ЕМУЛСИ-
РАНЕ), след като сте задали продължи-
телността на 1 минута. За да направите 
това, натиснете два пъти бутона „Време“ 
и завъртете централното копче, за да 
настроите програмното време.
– Кремът трябва да има определена кон-
систенция – той трябва да е доста твърд.
– Поставете хартия за печене върху дъ-
ното на тавичката и по стените.
– Поставете бисквитките във формата. 
Запълнете малките пространства между 

тях с парчета бисквити.
– Нанесете хубав слой крем върху 
бисквитите.
– Повторете този процес: редувайте ред 
бисквити и слой крем. Завършете тортата 
отгоре с бисквитен слой.
– Покрийте тортата с фолио и поставете 
в хладилника за поне 3 часа.

СЪСТАВКИ:
– 50 бр бисквити (Speculaas)
– 50 г маскарпоне
– 250 мл гъста сметана
– 3 капки екстракт от кафе
– 100 г захар
– 150 г парченца шоколад  
 (Страчатела)

Подготовка

20 мин
За

4 човека 20 ЕМУЛСИРАНЕ
Отлежава

3 час • приставка за разбиване

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
За още по-добри резултати добавете парчета от целувки към 
рецептата.
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Ванилов крем

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на Компакт Куук.
– Претеглете всички необходими 
съставки и ги сложете в купата.
– Стартирайте програма 16 (ДЕСЕРТЕН 
КРЕМ). 

– В края на програмата изсипете готовия 
крем в малка купа и я поставете в 
хладилника.

СЪСТАВКИ:
– 30 г пудра захар
– 30 г ванилова захар
– 500 мл прясно мляко
– 1 ч.л. течен ванилов аромат
– 25 г царевично нишесте
– 2 яйца
– 20 мл течна сметана

Подготовка

10 мин
За

6 купички 16 ДЕСЕРТЕН КРЕМ
Готвене

10 мин • миксираща приставка

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Идеалният вариант е да използвате ваниловата шушулка, или 
можете да използвате натурален аромат на ванилия или ванилов 
екстракт. Чувствайте се свободни да опитате други аромати, като 
шамфъстък, кафе или карамел.

Крем Брюле

СЪСТАВКИ:
– 2 шушулки ванилия
– 120 мл прясно мляко
– 5 яйчни жълтъци
– пудра захар 
– 350 мл пълномаслена течна  
 сметана (поставете я във  
 фризера за няколко минути  
 преди да започнете рецептата)
– 6 с.л. кафява захар

Подготовка

15 мин
За

6 купички 16 ДЕСЕРТЕН КРЕМ
Готвене

1 час 35 мин
• миксираща приставка

• приставка за разбиване

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Карамелизирайте крема, използвайки горелка, само ако го 
поднасяте веднага, за да запазите повърхността възможно най-
хрупкава. Опитайте различни аромати на сметана: като добавите 
портокалов цвят, лимонова кора или друг аромат... зависи от вас! 
Ако нямате горелка, поръсете крема с кафява захар, изсипете 
върху нея няколко милилитра алкохол (ром) и използвайте 
клечка кибрит, за да карамелизирате захарта.

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете миксиращата приставка в 
основната купа на Компакт Куук.
– Добавете прясното млякото и към него 
2 ванилови шушулки.
– Затворете капака за готвене.
– Изберете програма 16 (ДЕСЕРТЕН 
КРЕМ) и задайте времето на 5 минути, 
температурата до 100°C и скоростта на 1. 
Стартирайте програмата.
– Прехвърлете ваниловото мляко в друга 
купа и оставете да се охлади. 
– Загрейте фурната до 100°C.
– Добавете 5 жълтъка и пудрата захарта 
в купата на робота и поставете пристав-
ката за разбиване в купата.
– Смесете 2 минути на скорост 3 в ръчен 
режим.
– Добавете добре охладената течна 
пълномаслена сметана и разбъркайте в 
продължение на 2 минути на скорост 3 в 
ръчен режим.
– Отворете отвора на капака и изсипе-
те охладеното ванилово мляко бавно в 
купата.
– Извадете приставката за разбиване.
– Напълнете подходящи купички и оста-
вете настрана за 10 минути.

– Печете във фурната при 100°C в про-
дължение на 90 минути с включен режим 
на вентилатора.
– Извадете и оставете да изстине.
– Разстелете 6 супени лъжици кафява за-
хар (или по ваш вкус) на тънък слой върху 
кремовете.
– Карамелизирайте захарта върху по-
върхността на крема с горелка. Повърх-
ността не може да бъде карамелизирана 
чрез печене на крема, тъй като кремът 
в купите ще премине втори процес на 
готвене, докато повърхността се караме-
лизира.
– Сервирайте веднага.
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Традиционна Панакота

СЪСТАВКИ:
За панакотата:
– 500 мл течна пълномаслена 
сметана
– 5 белтъка
– 50 г захар
– 1 шушулка ванилия  
 (или 2 пакетчета ванилова захар)

За малиновия топинг:
– 130 г малини
– 50 г кафява захар
– 60 мл вода

Подготовка

15 мин
За

2 човека
16 ДЕСЕРТЕН КРЕМГотвене

1 час
• чопър приставка с 4 остриета

• миксираща приставка
Отлежава

4 час

Шоколадов мус

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете приставката за разбиване в 
основната купа на робота.
– Сложете 6 белтъка и щипка сол. Съх-
ранявайте жълтъците в друга купа.
– Стартирайте програма 19 (ДЕСЕРТ 
ПЛАВАЩ ОСТРОВ).
– С помощта на шпатулата преместе-
те разбитите белтъци в купа, покрита с 
кухненска хартия, оставете настрана.
– Измийте основната купа. Яйчните 
белтъци може да са се залепили малко за 
дъното на купата. Това не е необичайно. 
Измийте купата с гореща вода и веро, ако 
е необходимо.
– Поставете миксиращата приставка в 
измитата и подсушена купа на Компакт 
Куук.
– Добавете парчетата тъмен шоколад и 
прясното мляко в купата.
– Стартирайте програма 18 (РАЗТОПЯ- 
ВАНЕ).
– Две минути преди края на програма-
та проверете дали парченцата шоколад 
не са залепени по стените на купата. С 
помощта на шпатулата оберете стените 
на купата ако е необходимо и след това 
затворете капака, за да рестартирате 
програмата.
– Когато програмата приключи, добавете 
пудра захарта и 3 жълтъка.
– Смесете 20 секунди на скорост 4 в 
ръчен режим.

– Изсипете шоколадовата смес в голяма 
купа за салата или друг голям съд.
– Внимателно смесете разбитите бел-
тъци в шоколадовия крем с шпатула, за 
да сте сигурни, че мусът е гладък, не се 
страхувайте да разбиете малките белтъ-
ци, които могат да се образуват.
– Изсипете шоколадовия мус в купа 
за салата или херметичен съд. Ако го 
сложите в малки купички, покрийте ги с 
фолио.
– Съхранявайте в хладилник за 8 часа, за 
да оставите муса леко да се стегне.

СЪСТАВКИ:
– 6 яйца
– 1 щипка сол
– 50 г пудра захар
– 205 г тъмен шоколад  
 (шоколад за готвене)
– 60 мл нискомаслено  
 прясно мляко

Подготовка

15 мин
За

6 купички
18 РАЗТОПЯВАНЕ 

19 ДЕСЕРТ ПЛАВАЩ ОСТРОВ• миксираща приставка
• приставка за разбиване

Отлежава

8 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Разбира се, можете да замените тъмния шоколад с млечен или 
бял шоколад или дори нуга. Ако сте гастроном, поглезете се 
малко и добавете към муса парчета от по-луксозен шоколад или 
стръкче лимонова кора, карамел, лешник... каквото ви харесва. 
Млякото може да бъде заменено с пълномаслена течна сметана 
за още по-кремообразен мус.
Сервирайте с бисквити.
Всички останали яйчни белтъци или яйчни жълтъци могат да се 
съхраняват в хладилник за 2 дни (приблизително) в чист съд с 
херметично затваряне. Те могат да бъдат полезни за сосове като 
„Холандез“, майонеза, „Беарнез“ или сладкарски крем (вижте 
рецептите в тази готварска книга).

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За панакотата:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете белтъците и захарта, 
разбъркайте за 15 секунди на скорост 3.
– Поставете миксиращата приставка в 
Компакт Куук.
– Добавете пълномаслената сметана и 
ваниловата захар или ванилията.
– Смесете 15 секунди на скорост 3.
– Добавете всички съставки към сместа 
– Изберете програма 16 (ДЕСЕРТЕН 
КРЕМ) и задайте температурата на 85°C 
и времето на 20 минути. Стартирайте 
програмата.
– Напълнете малки купички със сместа.
– Изплакнете купата на Компакт Куук и 
добавете 1 литър вода.
– Затворете капака за готвене и изберете 
програма STEAM/ПАРА. Задайте времето 
на 30 минути и стартирайте програмата.
– Междувременно поставете 
напълнените с крем купички в голямата 
тава за готвене.
– Веднага щом чуете звуков сигнал, 
махнете капака за готвене и поставете 
тавата с купичките и не слагайте капака 
за готвене на пара.

– След като завършите програмата, 
проверете дали има достатъчно вода 
в купата, за да рестартирате програма 
STEAM/ПАРА, след като настроите 
времето на 30 минути и температурата до 
100°C.
– Покрийте купичките и ги поставете в 
хладилника за поне 4 часа.

За малиновия топинг:
– Измийте и подсушете купата на 
Компакт Куук.
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете малините, кафявата захар и 
60 мл вода.
– Гответе 5 минути при 90°C и скорост 
3. След това разбъркайте за 30 секунди 
на скорост 7. После може да прецедите 
сместа през цедка, за да отстраните 
семената и да получите гладка 
консистенция.
– Охладете в хладилник за 10 минути.
– Извадете готовата панакота от 
хладилника и я залейте с малиновият 
топинг.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
Тази традиционна 
рецепта е различна от 
„желатиновите“ рецепти. 
Характеризира се с 
мека и кремообразна 

консистенция, отчасти поради начина, 
по който се приготвя белтъка.
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Пълномаслено кисело мляко

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете ножа с 4 остриета в Компакт 
Куук и добавете всички съставки, освен 
сирището.
– Стартирайте програма 22 (КИСЕЛО 
МЛЯКО).
– Когато чуете звуков сигнал, добавете 
сирището през отвора на капака и 
натиснете отново централното копче,  
за да стартирате програмата.
– Изсипете сместа в малки стерилни 
буркани.
– Добавете 1 литър вода.
– Затворете капака за готвене.
– Изберете програма 14 (ВАРЕНЕ) 
и задайте времето на 5 минути. 
Стартирайте програмата.
– Междувременно покрийте тавата за 
готвене на пара с хартия за печене.

– Спрете програмата веднага щом 
водата заври.
– Свалете капака за готвене.
– Поставете тавата за готвене на пара.
– Поставете отворени бурканите с мляко, 
върху хартията за печене в тавата за 
готвене на пара.
– Затворете капака за пара и покрийте с 
кърпа.
– Изключете Компакт Куук.
– Оставете бурканите с кисело мляко 
в кошницата за пара на XXL на Компакт 
Куук за 8 часа.
– Затворете бурканите с кисело мляко.
– Поставете ги в хладилника за 5 часа.

СЪСТАВКИ:
– 1 л пълномаслено мляко
– 1 кофичка пълномаслено  
 кисело мляко
– 4 капки „сирище“
– 1 л вода

Подготовка

8 мин
За

6 млекца

22 КИСЕЛО 
МЛЯКО

14 ВАРЕНЕ
Готвене

5 мин
• чопър приставка с 4 остриета

• голяма тава за готвене на пара
Отлежава

13 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
За още по-вкусно 
плодово кисело мляко 
можете да добавите 
компот или сладко, 
което правите с Компакт 

Куук и да го поставите на дъното на 
чашите с кисело мляко, след което да 
добавите сместа с кисело мляко. Ако 
обичате сладко, можете да добавите 
малко захар и да го смесите с други 
съставки или да използвате аромати 
на ванилия или ягоди.

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• миксираща приставка

• приставка за разбиване
21 СОРБЕ

Сорбе от манго и ананас

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Добавете парчета замразено манго и 
ананас, които сте извадили от фризера  
10 минути предварително.
– Стартирайте програма 21 (СОРБЕ).
– Когато чуете звуков сигнал, с помощта 
на шпатула оберете стената на купата, 
след това затворете капака, за да 
рестартирате програмата.
– След втория звуков сигнал извадете 
чопър приставката и я заменете с 

приставката за разбиване.
– Добавете белтъците, захарта, 
лимоновия сок и затворете капака, за да 
стартирате програмата отново.
– Ако в купата има парченца плодове, 
стартирайте програма CHOP/НАРЯЗВАНЕ, 
след като поставите пак чопър 
приставката с 4 остриета, за да направите 
сорбето още по-кремообразно.
– Поставете сорбето в хладилника.

СЪСТАВКИ:
– 300 г манго на кубчета,  
 замразено (извадете го от  
 фризера 10 минути преди да  
 приготвите рецептата)
– 300 г парченца ананас,  
 замразени (извадете ги от  
 фризера 10 минути преди да  
 приготвите рецептата)
– 1 белтък (по желание)
– 1 ч.л. лимонов сок (по желание)
– 50 г пудра захар

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Това сорбе е отлично, когато се сервира с домашни целувки (вижте рецептата на стр. 62) и лимонова кора. 
Можете да приготвите тази рецепта с всякакви замразени плодове: малини, горски плодове... каквото искате! 
Ако искате да направите още по-кремообразно сорбе, добавете малко течна сметана или малко извара, за 
да създадете истински сладолед! Можете да приготвите захарта за глазура, като смесите кубчетата захар в 
Компакт Куук за 20 секунди на скорост 10.

Подготовка

5 мин
За

4 човека
• миксираща приставка

• приставка за 
разбиване

21 СОРБЕ

Сорбе от лайм 

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете захарта и 400 мл вода в 
купата и загрейте 10 минути при 100°С и 
скорост 3 в ръчен режим в основната купа 
на робота.
– Добавете ледено-студената вода и сок 
от лайм.
– Изсипете сместа във формички за лед 
и съхранявайте във фризера за 24 часа.
– На следващия ден поставете чопър 
приставката с 4 остриета и ледените 
кубчета от лайм в основната купа.
– Стартирайте програма 21 (СОРБЕ).
– Когато чуете звуков сигнал, с помощта 

на шпатулата оберете стените на купата, 
за да върнете обратно съдържанието 
чопър остриетата и затворете капака, за 
да рестартирайте програмата.
– След втория звуков сигнал изваде-
те чопър приставката с 4 остриета и го 
заменете с приставката за разбиване.
– Добавете белтъка.
– Затворете капака на Компакт Куук и 
изчакайте края на програмата.
– Сервирайте веднага или поставете 
десерта във фризера.

СЪСТАВКИ:
– 400 мл вода
– 225 мл ледено-студена вода
– 225 мл сок от лайм
– 350 г пудра захар
– 1 белтък

Готвене

10 мин

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА

ФИТНЕС 
РЕЦЕПТА
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Екзотичен вариант на Павлова

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За сорбето от манго:
– Пригответе манго сорбе според 
рецептата на стр. 85, като използвате  
600 г манго и без ананас.
– Поставете го в хладилника.

За целувките:
– Подгответе сместа като от рецептата 
на стр. 62.
– Напълнете шприц торбичката с 
шпатула. Сложете на тавата за печене 
хартия за печене.
– Оформете плат с помощта на шприц 
торбичката. Направете два кръга с 
еднакъв размер. За да направите това, 
започнете от средата и оформете целувка 
във формата на спирала, докато се 
образува кръг. Повторете този процес,  
за да направите втори кръг.
– Оставете малко от сместа за да 
направите мини-целувки отстрани за 
поднасянето накрая. 
– Поставете във фурната и печете  
10 минути на 110°C и след това за  
120 минути на 90°C.
– Изключете фурната и оставете вратата 
на фурната отворена, докато се охлади.

За сметаната:
– За по-добри резултати поставете 
основната купа на Компакт Куук и 
приставката за разбиване в хладилника за 
поне 1 час, преди да приготвите тази част 
от рецептата.
– Добавете течната сметана в купата и 
стартирайте програма 20 (ЕМУЛСИРАНЕ).
– Добавете маскарпонето и изберете пак 
същата програма.

– Бавно разбъркайте захарта и ванилията 
1-2 минути преди края на програмата.

За поднасянето:
– Сложете половината от сорбета върху 
първия кръг от изпечения целувчен блат.
– Добавете половината маракуя, 
разпределете равномерно.
– Поставете втория блат.
– Накрая разпределете останалата 
половина от сорбета върху втория блат.
– Изгладете страните.
– Използвайте шпатула, за да 
разпределите битата сметана отстрани и 
да я изгладите.
– Напълнете останалата част от битата 
сметана в шприц торбичка и я нанесете 
върху тортата, започнете в средата и 
създайте спирала, която покрива цялата 
торта.
– Добавете мини-целувките и останалата 
част от маракуята. Замразете за 3 часа.
– Извадете я от фризера 15 минути преди 
сервиране. Украсете с кора от лайм.

СЪСТАВКИ:
За сорбето от манго:
– 600 г манго на кубчета, 

замразени (извадете го от 
фризера 10 минути преди да 
приготвите рецептата)  
или плодовете от 1 консерва, 
замразени

– 1 белтък (по избор)
– 1 ч.л. лимонов сок
– 50 г пудра захар

За целувките:
– 150 г яйчен белтък,  
 на стайна температура
– 150 г захар
– 150 г пудра захар
– 1 щипка сол
– шприц торбичка

За сметаната:
– 250 мл течна сметана, която 

поставяте в хладилника поне  
3 часа преди да приготвите  
тази рецепта

– 250 г маскарпоне, което 
поставяте в хладилника поне 
3 часа, преди да започнете да 
приготвяте тази рецепта

– 80 г пудра захар
– 1 шушулка от Бурбонова ванилия
– основната купа на робота и 

приставката за разбиване – също 
може да сложите в хладилник 
поне 3 часа преди да направите 
тази рецепта

– шприц торбичка

За пълнежа:
– 1 маракуя
– 1 лайм

Подготовка

30 мин
За

4–6 човека
21 СОРБЕ

20 ЕМУЛСИРАНЕ
Готвене

2 час 10 мин
• чопър приставка  

с 4 остриета
• приставка за разбиване

Отлежава – замразяване 

3 час

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ 
ГОТВАЧ 
За да направите още 
по-вкусен десерт, 
добавете ванилов 
сладолед и поръсете с 
парчета целувки. Може 

да замените маракуята с други екзо-
тични плодове.
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Подготовка

15 мин
За

2 чаши
• чопър приставка 

с 4 остриета

 
28 СМУТИ И 

ШЕЙК

Смути с краставица и авокадо

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Обелете лайма и отстранете люспите 
вътре в него.
– Обелете авокадото, отстранете 
костилката и нарежете на филийки.
– Обелете краставицата и я нарежете на 
кубчета.
– Поставете чопър приставката с  

4 остриета в основната купа на Компакт 
Куук.
– Сложете всички съставки.
– Стартирайте програма 28 (СМУТИ И 
ШЕЙК).
– Смесете, докато се получи 
кремообразна, пастелно-зелена напитка.

Подготовка

5 мин
За

6 човека
• чопър приставка 

с 4 остриета
 

PULSE/ПУЛС

Пина Колада  
с или без алкохол

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 остриета  
в основната купа на Компакт Куук.
– Поставете замразения ананас, пакетчето 
ванилова захар, канелата и кокосово мляко  
в купата.
– Натиснете бутона, за да стартирате 
програма PULSE/ПУЛС.
– Добавете 1 литър ананасов сок и ром в 
купата.
– Натиснете бутона, за да включите пак 
програма PULSE/ПУЛС.
– Сервирайте веднага.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да замените кокосовото мляко с 4 лъжички кокосов 
сладолед. За тази по-сладка версия можете да премахнете  
ваниловата захар от списъка на съставките.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Това смути е богато на мастни киселини и витамини и е много 
здравословно. Освен това има високо съдържание на фибри,  
така че ще Ви засити и ще Ви даде хранителни вещества.  
В Компакт Куук можете да приготвите разнообразни сезонни 
плодови и зеленчукови коктейли.

СЪСТАВКИ:
– 350 г замразен ананас,  
 нарязан на кубчета
– 1 пакетче ванилова захар
– 400 мл кокосово мляко
– 1 литър сок от ананас
– 1 щипка смляна канела  
 (по желание)
– 200 мл ром по ваш избор  
 (по желание)

СЪСТАВКИ:
– ½ краставица
– 1 авокадо
– 1 лайм
– 20 г кориандър
– 100 мл вода
– 1 щипка сол

Слънчево смути (от жълти плодове)

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Обелете ананаса и използвайте 
половината.
– Обелете мангото и го нарежете на 
филийки, отстранете костилките на 
кайсиите и прасковите.

– Нарежете плодовете на едро и ги 
сложете в купата с кубчетата лед.
– Стартирайте програма 28 (СМУТИ И 
ШЕЙК).
– Налейте в хубава чаша и се насладете 
на вкусна напитка!

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
За още по-кремообразни резултати добавете лъжичка ванилов 
сладолед или половин чаша прясно мляко към списъка си със  
съставки. Променете рецептата и използвайте сезонни плодове!  
Ако не е сезонът на праскови и кайсии, използвайте банани, круши  
или плодове по ваш избор. Можете също така да използвате  
замразени плодове, като ги размразите първо.

Подготовка

5 мин
За

4 човека
 

28 СМУТИ И ШЕЙК• чопър приставка с 4 остриета

СЪСТАВКИ:
– ½ ананас
– 1 манго
– 1 праскова, без костилка
– 2 кайсии, без костилки
– 6 кубчета лед
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Шейк с банан и бисквити Орео

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
– Поставете чопър приставката с 4 
остриета в купата.
– Добавете всички съставки в купата, с 
изключение на бисквитките Oрeo.
– Стартирайте програма 28 (СМУТИ И 
ШЕЙК).
– Изсипете сместа в 4 големи, 

предварително охладени чаши и добавете 
по една голяма сламка.
– Смесете бисквитките Oрeo в чиста 
купа, като натиснете бутона PULS веднъж.
– Поръсете млечния шейк с бисквити 
Oreo.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Можете да замените млякото със соево или лешниково мляко и 
ванилово кисело мляко с шамфъстък или кафе кисело мляко. 
В Компакт Куук можете да приготвите всеки млечен шейк  
точно по ваш вкус.

Подготовка

5 мин
За

4 човека
 

PULSE/ПУЛС 
28 ШЕЙК И СМУТИ

• чопър приставка 
с 4 остриета

СЪСТАВКИ:
– 3 банана
– 2 цели ванилови кисели млека
– 500 мл прясно мляко
– 3 лъжички ванилов сладолед
– 3 с.л. шоколад/какао на прах
– 6 кубчета лед
– 8 бисквитки Oрeo

Виенски горещ шоколад

ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТАТА:
За битата сметана:
– Ако е възможно, поставете основната 
купа и приставката за разбиване в 
хладилника поне за 1 час, преди да 
приготвите тази рецепта.
– Поставете белтъка в основната купа 
на Компакт Куук. Изсипете охладената 
течна сметана, добавете маскарпонето и 
стартирайте програма 20 (ЕМУЛСИРАНЕ).
– Разбъркайте пудра захарта и 
ванилията и рестартирайте програма 
20 (ЕМУЛСИРАНЕ), след като сте 
определили времето на 1 минута.
– Да се съхранява в хладилника.

За топлия шоколад:
– Поставете ножa с 4 остриета в Компакт 
Куук, добавете съставките и стартирайте 
програма 18 (ТОПЕНЕ).
– Когато програмата приключи, задайте 
ръчно температурата на 80°C, скоростта 
до 2 и времето до 4 минути.

За сервирането:
– Изсипете шоколада в голяма чаша и 
гарнирайте с разбита сметана.

СЪВЕТЪТ НА ГЛАВНИЯ ГОТВАЧ 
Ако нямате пудра захар, можете да я приготвите в Компакт Куук, 
като използвате чопър приставката с 4 остриета. Смесете захарта 
в продължение на 30 секунди на скорост 10. Поставете приставката 
за разбиване в купата. Добавете течната сметана от крема и мас-
карпонето и стартирайте програма 20 (ЕМУЛСИРАНЕ), след като 
сте задали времето на програмата на 4 минути. Ако предпочитате 
класическата рецепта за крем пред рецептата за маскарпоне, вижте 
рецептата на стр. 65.

Подготовка

15 мин
За

4 човека
18 РАЗТОПЯВАНЕ
20 ЕМУЛСИРАНЕ

Готвене

5 мин
• чопър приставка 

с 4 остриета

СЪСТАВКИ:
За топлия шоколад:
– 200 г тъмен шоколад
– 800 мл прясно мляко
– 200 мл гъста сметана 

За битата сметана:
–  125 мл течна сметана с 30-35% 

мазнина (оставете да изстине в 
хладилника поне 3 часа преди да 
приготвите тази рецепта)

–  125 г маскарпоне (което също 
оставете в хладилника поне 
3 часа преди да приготвите 
рецептата)

–  80 г пудра захар
–  1 шушулка Бурбонова ванилия
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Препоръчано от


