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Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu
Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Je zde 
uvedeno, jaký druh ohřevu a jaká teplota je pro příslušný pokrm 
nejvhodnější. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do 
jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy 
k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění
■ Hodnoty uvedené v tabulkách platí vždy pro studenou 

a prázdnou troubu.
Troubu předehřívejte pouze tehdy, pokud je to v tabulkách 
uvedeno. Papír na pečení pokládejte na příslušenství až po 
předehřátí.

■ Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na 
kvalitě a vlastnostech potravin.

■ Používejte příslušenství, které je součástí dodávky. Doplňující 
příslušenství obdržíte jako zvláštní příslušenství ve 
specializované prodejně nebo u zákaznického servisu.
Před použitím trouby vyjměte z varného prostoru příslušenství 
a nádoby, které nepotřebujete.

■ Při vyjímání horkého příslušenství nebo nádoby z trouby 
používejte vždy chňapku.

Koláče a pečivo
Pečení na jednom stupni
Pomocí horního a dolního ohřevu % dosáhnete nejlepšího 
výsledku při pečení koláčů.

Při pečení pomocí cirkulace " doporučujeme zasunout 
příslušenství do následujících výšek:

■ Koláč ve formě na pečení: výška 2

■ Koláče na plechu: výška 3

Formy na pečení
Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití světlých tenkostěnných kovových forem na pečení 
nebo skleněných forem se doba pečení prodlužuje a koláč 
nezhnědne tak rovnoměrně.

Pokud chcete použít silikonové formy, řiďte se podle pokynů 
a receptů výrobce. Silikonové formy jsou často menší než 
normální formy. Množství těsta a přísad může být odlišné.

Tabulky
V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro všechny druhy 
koláčů nebo moučníků. Teplota a doba pečení závisí na 
množství a konzistenci těsta. Proto je v tabulkách vždy uvedené 
časové rozpětí. Vždy začněte s nižší hodnotou. Při nižší teplotě 
dosáhnete rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby ji 
můžete příště zvýšit.

Při předehřátí pečicí trouby se doba pečení zkrátí o 5 až 10 
minut.

Další informace najdete pod radami pro pečení za tabulkami.

Pokud chcete péct více koláčů zároveň, můžete postavit formy 
společně na rošt.

Koláče ve formě na pečení Forma na pečení na roštu Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve 
°C

Doba pečení 
v minutách

Dort Plechová forma na pečení, Ø 31 cm 1 % 220-240 40-50

Piškotový korpus, 6 vajec 
(předehřát)

Rozevírací forma 2 % 150-170 40-50

Muffiny Nízký plech na pečení 3 % 150-160 30-45

Pudink (vodní lázeň) Pudinková forma v nádobě s vodou 1 % 200-210 65-75

Quiche Plechová forma na pečení, Ø 31 cm 1 % 220-230 40-50

Koláče* Plechová forma na pečení, Ø 28 cm 2 % 180-200 50-60

* Pro současné pečení více koláčů postavte na rošt několik forem na pečení.

Koláče na plechu Výška Druh ohřevu Teplota ve °C Doba pečení 
v minutách

Pizza Plech na pečení 2 % 200-220 25-35

Listové těsto Plech na pečení 3 " 180-200 25-35

Burek Univerzální vysoký plech 2 % 190-200 40-55

Další plechy na pečení obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.
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Rady a praktické pokyny pro pečení

Maso, drůbež, ryby
Nádobí
Je možné použít jakoukoli nádobu odolnou vůči teplu.Při 
pečení velikých kusů lze použít rovněž smaltovaný plech.

Nejvhodnějším nádobím jsou nádoby ze skla. Zkontrolujte zda 
víko pekáče správně padne a dobře nádobu přikrývá.

Pokud se používá smaltované nádobí, je potřeba přidat více 
tekutin.

Pokud se používají pekáče z nerez oceli, maso nezíská takovou 
zlatou kůrku a dokonce může být nedopečené. V takovém 
případě prodlužte dobu pečení.

Údaje uvedené v tabulkách: 
Nádoba bez pokličky = odkryto 
Nádoba s pokličkou = přikryto

Nádobu dávejte vždy doprostřed roštu.

Horké skleněné nádoby odkládejte na suchou utěrku. Při 
odložení na vlhkou nebo studenou podložku může sklo 
prasknout.

Pečení
K libovému masu přidejte trochu tekutiny. Dno nádoby by mělo 
být pokryté do výšky cca ½ cm.

K dušenému hovězímu přidejte dostatečné množství tekutiny. 
Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby. 
Pokud maso připravujete ve smaltovaném pekáči, je nutno 
přidat o trochu více tekutiny než u skleněné nádoby.

Pekáče z ušlechtilé oceli jsou vhodné pouze částečně. Maso se 
peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo 
delší dobu pečení.

Chléb a housky Výška Druh ohřevu Teplota ve °C Doba pečení 
v minutách

Kynutý chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Smaltovaný plech na 
pečení

2 % 270 8

200 35-45

 Housky (např. žitné) Smaltovaný plech na 
pečení

3 % 200-220 20-20

* Nikdy nelijte vodu přímo do horké trouby.

Pečivo Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve °C Doba pečení 
v minutách

Pečivo a sušenky Smaltovaný plech na pečení 3 % 150-160 20-30

Pěnové dortíčky Smaltovaný plech na pečení 3 " 80-90 180-210

Větrníky Smaltovaný plech na pečení 2 % 190-210 30-40

Makrónky Smaltovaný plech na pečení 3 % 110-130 30-40

Další plechy na pečení obdržíte jako zvláštní příslušenství ve specializované prodejně.

Pokud chcete použít vlastní recept. Můžete se orientovat podle podobného pokrmu z tabulky s dobou pečení.

Jak zjistit, zda je třený koláč hotový. Přibližně 10 minut před uplynutím uvedené doby pečení píchněte tenkou špejlí 
do koláče v místě, kde je nejvyšší. Když na špejli neulpívá těsto, je koláč hotový.

Koláč nevyskočil nebo spadl. Příště použijte v receptu méně tekutin nebo zvolte o 10 stupňů nižší teplotu 
pečení. Dodržujte také dobu hnětení uvedenou v receptu.

Koláč hezky vyběhl uprostřed, na okrajích ale 
spadl.

Nevymazávejte formu na pečení. Když je koláč hotový, opatrně ho uvolněte 
nožem z formy na pečení.

Koláč je nahoře příliš tmavý. Zasuňte koláč níže, zvolte nižší teplotu pečení a nechte koláč péct déle.

Koláč je příliš suchý. Do hotového koláče udělejte tenkou špejlí několik otvorů. Do nich nakapejte tro-
chu ovocné šťávy nebo alkoholu. Příště zvolte o 10 stupňů vyšší teplotu pečení 
a zkraťte dobu pečení.

Chléb nebo sladké pečivo (například tvarohový 
koláč) vypadá dobře, ale uvnitř je mazlavé (vlhké, 
místy mokré).

Příště použijte méně tekutiny a nechte pečivo v pečicí troubě delší dobu při nižší 
teplotě. U dortů se šťavnatou horní vrstvou upečte nejprve korpus. Korpus 
koláče posypte nasekanými mandlemi nebo strouhankou, než ho pokladete 
horní vrstvou. Dodržujte pokyny uvedené v receptu a doby pečení.

Pečivo zhnědne nerovnoměrně. Nastavte nižší teplotu, pečivo se tak bude péct rovnoměrněji. Choulostivé 
pečivo pečte pomocí horního a dolního ohřevu % na jedné úrovni. Přečnívající 
papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Ustřihněte ho vždy podle 
velikosti plechu na pečení.

Ovocný koláč je zespodu příliš světlý. Koláč příště zasuňte o jednu úroveň níže.

Šťáva z ovoce přetéká. Příště použijte univerzální vysoký plech, pokud ho máte.

Drobné pečivo z kynutého těsta se může při 
pečení slepit.

Snažte se nechávat mezeru přibližně 2 cm. Tak bude mít pečivo dostatek místa, 
aby mohlo zvětšit svůj objem a opéci se ze všech stran.

Při pečení šťavnatých koláčů se vytváří konden-
zovaná voda.

Při pečení může vznikat vodní pára. Část této páry odvádí odtah pečicí trouby 
a může se srážet v podobě kapiček na ovládacím panelu nebo na čelních stra-
nách sousedních skříněk. Jedná se o normální fyzikální reakci.
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Grilování
Vždy grilujte se zavřenou troubou.

Než dáte připravovaný pokrm do trouby na grilování, nejprve 
troubu předehřívejte po dobu cca 3 minut.

Jednotlivé kousky dávejte přímo na rošt. Při grilování jediného 
kusu dosáhnete nejlepšího výsledku,  umístíte-li ho přímo 
doprostřed roštu.

Vložte do výšky 1 smaltovaný plech.Bude se v něm 
shromažďovat šťáva z masa a trouba zůstane čistší.

Pečicí plech ani univerzální plech nevkládejte do 
výšky 4 nebo 5. Kvůli přílišnému teplu by mohlo dojít k jejich 
deformaci a při vyndávání z trouby by mohly troubu uvnitř 
poškodit.

Jednotlivé porce by měly být pokud možno stejně silné. 
Všechny se tak opečou rovnoměrně dozlatova a zůstanou 
šťavnaté. Plátky osolte až na konci jejich grilování.

Jednotlivé porce otočte po uplynutí Z času.

Topné těleso grilu se automaticky střídavě zapíná a vypíná. 
Jedná se o normální stav. Frekvence střídání závisí na 
nastaveném stupni grilování.

Maso
Kusy masa v polovině doby obraťte.

Když je pečeně hotová, měla by se nechat ještě 10 minut ve 
vypnuté, zavřené troubě. Tak se lépe rozloží šťáva z masa.

Po upečení zabalte roastbeef do alobalu a nechte 10 minut 
v pečicí troubě odpočinout.

U vepřové pečeně s kůží tuto kůži křížem nařízněte. Pečeni 
položte do nádoby nejprve kůží dolů.

Drůbež
Hmotnosti v tabulce odkazují na drůbež bez nádivky 
a připravenou k pečení.

Drůbež vcelku pokládejte na rošt nejprve hrudí dolu. Po 
uplynutí Z uvažovaného času maso otočte.

Jednotlivé kusy pečeně, krůtí rolku nebo krůtí prsa otočte po 
uplynutí poloviny času pečení. Menší porce drůbežího otočte po 
uplynutí Z času.

Při přípravě kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly, aby 
tuk mohl volně odtékat.

Drůbeží maso získá vynikající zlatou kůrčičku, pokud je ke 
konci doby pečení potřeme máslem, slanou vodou nebo 
pomerančovým džusem.

Při grilování přímo na roštu vložte do první výšky trouby 
smaltovaný plech.

Maso Hmotnost Nádoba Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve °C, stu-
peň grilování

Doba pečení 
v minutách

Dušená hovězí pečeně (např. vysoký 
roštěnec)

1,0 kg Přiklopená 2 % 220-240 90

2,0 kg 2 % 200-220 130

Hovězí svíčková 1,0 kg Odklopená 2 % 210-230 70

2,0 kg 2 % 190-210 90

Roastbeef, růžový 1,0 kg Odklopená 1 # 210-230 40

Steaky, propečené* Rošt 5 $ 3 20

Steaky, růžové* 5 $ 3 15

Vepřové maso s kůží (např. plec, 
koleno)

1,0 kg Odklopená 1 # 180-200 120

2,0 kg 1 # 160-180 180

Uzené vepřové s kostí 1,0 kg Přiklopená 2 % 210-230 70

Sekaná pečeně ze 750 g masa Odklopená 1 # 170-190 70

Párky cca 750 g Rošt 4 $ 3 15

Telecí pečeně 1,0 kg Odklopená 2 % 190-210 100

2,0 kg 2 % 170-190 120

Jehněčí kýta bez kosti 1,5 kg Odklopená 1 # 150-170 110

* Pečicí troubu nechte 5 minut předehřát.

Drůbež Hmotnost Nádoba Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve °C Doba pečení 
v minutách

Půlka kuřete, 1 až 4 kusy po 400 g Rošt 2 # 200-220 40-50

Kuře vcelku, 1 až 4 kusy po 1,0 kg Rošt 2 # 190-210 50-80

Kachna 1,7 kg Rošt 2 # 180-200 90-100

Mladá krůta 3,0 kg Rošt 2 # 180-200 80-100
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Ryby
Naporcované ryby otočte po uplynutí Z stanoveného času.

Celé ryby není nutno otáčet. Celé ryby pečeme v téže poloze, 
jako když plavou, tj. hřbetní ploutví nahoru. Stabilitu ryby v této 
poloze zajistíte tak, že do břišní dutiny ryby vložíte kousek 
brambory nebo malou nádobku vhodnou na pečení.

Pokud pečete rybí filety, přidejte několik polévkových lžic vody 
na podlévání.

Při grilování přímo na roštu vložte do první výšky trouby 
smaltovaný plech.

Tipy k pečení a grilování

Nákypy, suflé, toasty
Nádobu postavte vždy na rošt.

Pokud grilujete bez nádoby přímo na roštu, zasuňte do výšky 1 
smaltovaný plech na pečení. Pečicí trouba zůstane déle čistá.

Výsledek při přípravě nákypu závisí na velikosti nádoby a výšce 
nákypu. Údaje v tabulce jsou jen orientační hodnoty.

Ryby Hmotnost Nádoba Výška Typ ohřevu Teplota v °C Doba 
v minutách

Ryba, bílá / smíšená (vcelku) např. 
doráda

600 g Smaltovaný plech 3 % 180-190 45-55

Ryba tučná (malé porce) např. losos Rošt* 2 % 180-190 45-55

Plněná treska 1,0 kg Smaltovaný plech 3 % 180-190 55-65

* Do první výšky trouby dejte smaltovaný plech.

Pro danou hmotnost pečeně nejsou 
v tabulce uvedeny žádné údaje.

Údaje vybírejte podle nejbližší nižší hmotnosti a prodlužte dobu.

Chcete zjistit, zda je pečeně již hotová. Použijte teploměr na maso (k dostání ve specializovaných obchodech) nebo udělejte 
„zkoušku lžící“. Zatlačte lžící na pečené maso. Pokud je pevné, je maso hotové. Jestliže 
povolí, potřebuje ještě trochu času.

Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy 
spálená.

Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu.

Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je 
spálená.

Příště použijte menší nádobu na pečení nebo přidejte více tekutiny.

Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je 
příliš světlá a vodová.

Příště použijte větší nádobu na pečení a přidejte méně tekutiny.

Při podlévání pečeně vzniká vodní pára. Stane se tak z fyzikálních důvodů a nejedná se o závadu. Velká část vodní páry uniká 
výstupem páry. Může se srážet na chladném předním ovládacím panelu nebo okolním 
nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda.

Pokrm Nádoba Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve °C, stu-
peň grilování

Doba pečení 
v minutách

Sladké nákypy (např. tvarohový nákyp 
s ovocem)

Nákypová forma 2 % 180-200 40-50

Slané nákypy ze syrových přísad* (např. 
bramborový nákyp)

Nákypová forma nebo smal-
tovaný plech na pečení

2 # 160-180 50-70

2 # 160-180 50-70

Opečené toasty Rošt 5 $ 3 4-5

Zapečené toasty Rošt 3+1 # 170-180 8-12

* Nákyp nesmí být vyšší než 2 cm.
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Hotové pokrmy
Řiďte se pokyny výrobce uvedenými na obalu.

Když na příslušenství položíte papír na pečení, ujistěte se, že je 
vhodný pro vysoké teploty. Papír ustřihněte podle velikosti 
připravovaného pokrmu.

Výsledek pečení bezprostředně závisí na druhu pokrmu. 
U syrových potravin se může vyskytovat nestejnoměrná 
a rozdílná barva.

Speciality
Při nízkých teplotách lze připravit výborný krémový jogurt 
i krásně nadýchané kynuté těsto.

Nejdříve z trouby vyjměte příslušenství a levý i pravý závěsný 
rošt nebo vodicí lišty.

Příprava jogurtu

1. Uvařte 1 litr mléka (3,5 % tuku) a nechte jej vychladnout až 
na teplotu 40 °C.

2. Přimíchejte 150 g jogurtu (vychlazeného v ledničce).

3. Nalijte směs do hrnečků nebo kelímků, které zakryjte 
potravinovou fólií.

4. Vyhřejte troubu na uvedenou teplotu.

5. Poté vložte hrnečky či kelímky na dno do trouby a připravte 
dle návodu.

Kynutí těsta

1. Obvyklým způsobem připravte kynuté těsto. Těsto vyklopte 
do tepelně odolné keramické nádoby a přikryjte ji pokličkou.

2. Vyhřejte troubu na uvedenou teplotu.

3. Spotřebič vypněte a ponechte těsto uvnitř trouby, aby mohlo 
vykynout.

Pokrm Příslušenství Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve °C Doba trvání, 
minuty

Pizza, zmrazená

Pizza s tenkým těstem Univerzální vysoký plech 2 0 200-220 15-25

Univerzální vysoký plech + rošt 3+1 " 180-200 25-35

Pizza se silným těstem Univerzální vysoký plech 2 0 170-190 30-40

Univerzální vysoký plech + rošt 3+1 " 170-190 25-35

Pizza bagetka Univerzální vysoký plech 3 0 170-190 20-30

Minipizza Univerzální vysoký plech 3 0 190-210 10-20

Bramborové pokrmy, zmrazené

Hranolky Univerzální vysoký plech 3 0 190-210 20-30

Univerzální vysoký plech + 
plech na pečení

3+1 " 190-200 35-45

Bramboráky, plněné brambory Univerzální vysoký plech 3 0 200-220 15-25

Pečivo, zmrazené

Housky, bagety Univerzální vysoký plech 3 0 180-200 10-20

Zmrazené výrobky pro dopečení

Rybí prsty Univerzální vysoký plech 2 0 220-240 10-20

Kuřecí kousky, nugetky Univerzální vysoký plech 3 0 200-220 15-25

Pečivo z listového těsta, zmrazené

Pečivo z listového těsta Univerzální vysoký plech 3 0 190-210 30-35

Pokrm Nádoby Výška Druh ohřevu Teplota Čas

Jogurt Šálky nebo skle-
ničky

postavte na dno 
trouby

" Předehřát na 50 °C 5 min

50 °C 8 hodin

Kynutí těsta Žáruvzdornou 
nádobu

postavte na dno 
trouby

" Předehřát na 50 °C 5–10 min

Spotřebič vypněte a dejte těsto 
vykynout do trouby.

20–30 min
6



Rozmrazování
Doba rozmrazování závisí na druhu a množství zmrazených 
potravin.

Řiďte se pokyny výrobce uvedenými na obalu.

Zmrazené potraviny vyjměte z obalu a ve vhodné nádobě 
postavte na rošt.

Drůbež položte na talíř prsní stranou dolů.

Upozornění: Osvětlení pečicí trouby se zapne teprve tehdy, 
když teplota dosáhne 60 °C. Tak je dosaženo optimálního 
a přesného nastavení.

Funkce cirkulace eco
Pomocí funkce cirkulace eco . můžete obzvláště úsporně péct 
velké množství pokrmů na jedné úrovni. Pečení a další úprava 
pokrmů se podaří bez předehřátí.

Upozornění
■ Úspora energie se projeví pouze tehdy, když vložíte pokrmy 

do studené a prázdné trouby.

■ Dvířka pečicí trouby otevírejte během pečení pouze tehdy, 
když je to nutné, např. při obracení pečeně. Přečtěte si také 
velké množství tipů a pokynů pro pečení v kapitole „Tabulky 
a návrhy". 

Tabulka
Následující tabulka ukazuje výběr pokrmů nejvhodnějších pro 
využití funkce úspory energie. Je v ní pro jednotlivé pokrmy 
rozepsáno, jaké je vhodné nastavení teploty, potřebné 
příslušenství a výška umístění.

Teplota a doba trvání se mohou měnit v závislosti na množství, 
stavu a kvalitě potravin. Z tohoto důvodu jsou v tabulce 
uváděna přibližná rozmezí hodnot. Je vhodné začít od nejnižší 
uvedené hodnoty. Použitím nižší teploty se docílí 
rovnoměrnějšího opečení. Pokud nebylo dosaženo 
očekávaného výsledku, nastavte příště vyšší teplotní stupeň.

Druh ohřevu = . horký vzduch eco

Pokrm Příslušenství Výška Druh ohřevu Teplota

Choulostivé zmrazené potraviny  
Např. šlehačkové dorty, krémové dorty, dorty s čokoládovou nebo 
cukrovou polevou, ovoce atd.

Rošt 1 " 30 ºC

Ostatní zmrazené potraviny  
Kuře, uzeniny a maso, chléb a housky, koláče a jiné pečivo

Rošt 1 " 50 °C

Příslušenství Výška Teplota ve °C Doba pečení, 
minuty

Koláče a pečivo

Ořechové trojhránky Nízký plech na pečení 3 185–195 35–45

Třený koláč, jednoduchý Rošt + truhlíková forma 2 170–180 55–65

Meruňky v listovém těstě Nízký plech na pečení 3 190–200 25–35

Mramorový koláč Rošt + truhlíková forma 2 160–170 100–110

Máslové sušenky Rošt + truhlíková forma 2 150–160 65–75

Savojský piškotový koláč Rošt + forma na pečení 2 150–160 80–90

Piškotová roláda Nízký plech na pečení 3 160–170 15–25

Vodový piškot Rošt + tmavá smaltovaná forma na pečení 2 160–165 40–50

Piškotový koláč, 3 vejce Rošt + tmavá smaltovaná forma na pečení 1 160–170 40–50

Kynutý koláč na plechu Nízký plech na pečení 3 160–170 35–45

Pečivo a sušenky Nízký plech na pečení 3 130–140 20–30

Jablkový koláč Hluboký univerzální plech 3 170–180 55–65

Muffiny Nízký plech na pečení 3 150–160 25–35

Pečivo s krémovou náplní Hluboký univerzální plech 3 200–210 35–45

Máslové briošky (12 ks) Nízký plech na pečení 3 170–180 15–25

Chléb (1 kg) Nízký plech na pečení 3 200–210 55–65

Maso

Telecí pečeně (1,5 kg paštiky z telecího 
masa)

Rošt + přiklopená nádoba 2 200–210 110–120

Vepřová pečeně (1 kg) Rošt + nepřiklopená nádoba 2 180–190 110–120

Ryby

Mořský okoun / okoun říční, pečený (2 ks 
po 350 g)

Hluboký univerzální plech 2 180–190 30–40

Mořský okoun ve slané krustě (2 ks po 
450 g)

Nízký plech na pečení 3 180–190 40–50

Treska (1 ks o hmotnosti 1 kg) Nízký plech na pečení 2 180–190 50–60

Pstruzi (2 ks po 300 g) Nízký plech na pečení 2 180–190 25–35

Mořský ďas (2 ks po 400 g) Nízký plech na pečení 2 180–190 30–40
7



Zkušební pokrmy
Tyto tabulky byly vytvořeny zkušebními ústavy pro usnadnění 
kontroly a testování různých spotřebičů.

Podle EN 50304/EN 60350 (2009), resp. IEC 60350.

Pečení
Máslové sušenky: 
Plechy na pečení, které jste do pečicí trouby vložili současně, 
nemusí být bezpodmínečně hotové ve stejnou dobu.

Zakrytý jablkový koláč na 1 úrovni: 
Mezi tmavými rozevíracími formami nechte dostatečnou 
vzdálenost.

 

Zakrytý jablkový koláč na 2 úrovních: 
Tmavé rozevírací formy zasuňte nad sebe.

Koláče v plechových rozevíracích formách: 
Pečte pomocí horního a dolního ohřevu % na 1 úrovni. 
Rozevírací formy nestavte na rošt, ale na smaltovaný plech na 
pečení.

Zmrazené pokrmy, předvařené pokrmy

Zmrazená pizza s tenkým těstem Rošt 2 210–220 20–25

Pizza se silným těstem Rošt 2 180–190 25–35

Hranolky pro dopečení Nízký plech na pečení 3 210–220 25–30

Kuřecí křidýlka Nízký plech na pečení 3 200–210 15–25

Rybí prsty Nízký plech na pečení 3 210–220 20–30

Drobné plněné pečivo z listového těsta Nízký plech na pečení 3 180–190 15–25

Zmrazené lasagne (450 g) Rošt 2 210–230 45–55

Lasagne (2 ks po 450 g) Rošt 2 210–230 45–55

Smažené kousky mozzarelly Nízký plech na pečení 2 230–240 12–22

Jalapeños Nízký plech na pečení 3 200–210 15–25

Ostatní

Bramborový nákyp Rošt + nepřiklopená nádoba 2 155–165 70–75

Čerstvé lasagne Rošt + nepřiklopená nádoba 2 175–180 50–60

Příslušenství Výška Teplota ve °C Doba pečení, 
minuty

Pokrm Příslušenství a upozornění Výška Druh 
ohřevu

Teplota ve 
°C

Doba pečení 
v minutách

Máslové cukroví (předehřát*) Nízký plech na pečení 2 % 160-170 20-30

Hluboký univerzální plech 3 % 150-160 20-30

Dortíčky 20 ks Smaltovaný plech na pečení 3 % 150-170 20-35

Piškot (předehřát*) Rozevírací forma 1 % 170-180 35-45

Kynutý koláč na plechu Smaltovaný plech na pečení 2 % 160-180 30-40

Zakrytý jablečný koláč 2 rošty + 2 plechové rozevírací formy Ø 20 cm 1+3 " 170-180 60-70

Smaltovaný plech na pečení + 2 plechové roze-
vírací formy Ø 20 cm

1 % 190-210 70-90

* Rychloohřev nepoužívejte pro předehřátí pečicí trouby.
Rošty a plechy na pečení obdržíte jako zvláštní příslušenství ve specializované prodejně.
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Grilování
Při kladení pokrmu přímo na rošt je nutno vložit smaltovaný 
plech do výšky 1. Bude se do něj zachycovat šťáva z masa 
a trouba zůstane čistší.

Pokrm Příslušenství Výška Druh 
ohřevu

Stupeň 
grilování

Čas 
v minutách

opečené toasty (10 min předehřát) rošt 5 $ 3 ½-2

hamburgery z telecího masa, 12 ks* (bez předehřátí) rošt + smaltovaný plech na 
pečení

4+1 $ 3 25-30

* Po Z doby obraťte.
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Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu
Tu nájdete rôzne jedlá a optimálne nastavenia na ich prípravu. 
Ukážeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na 
prípravu vášho jedla. Získate údaje o vhodnom príslušenstve 
a výške zasunutia. Dostanete od nás tipy ohľadom riadu 
a prípravy jedál.

Upozornenia
■ Hodnoty uvedené v tabuľke platia vždy pre vloženie jedla do 

studeného a prázdneho varného priestoru.
Predhrievanie použite len vtedy, keď je to uvedené 
v tabuľkách. Príslušenstvo vyložte papierom na pečenie až po 
predhriatí.

■ Časové údaje v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Závisia od 
kvality a vlastností potravín.

■ Používajte dodané príslušenstvo. Ďalšie príslušenstvo 
dostanete ako osobitné príslušenstvo v špecializovaných 
predajniach alebo v zákazníckom servise.
Pred použitím rúry vyberte z varného priestoru príslušenstvo 
a nádoby, ktoré nepotrebujete.

■ Vždy keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo nádobu 
z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Koláče a pečivo
Pečenie na jednom stupni
Použitím horného a dolného ohrevu % sa docieli ten najlepší 
výsledok pečenia.

Ak sa pečie s použitím cirkulácie vzduchu ", na zasunutie 
príslušenstva sa odporúčajú nasledovné výšky:

■ Koláč vo forme na pečenie: výška 2

■ Koláč na plechu: výška 3

Formy na pečenie
Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Pri svetlých formách na pečenie z tenkostenného kovu alebo 
sklenených pekáčoch sa čas pečenia predĺži a koláč 
nezhnedne tak rovnomerne.

Keď chcete používať silikónové formy, orientujte sa podľa 
údajov na receptoch výrobcu. Silikónové formy sú zvyčajne 
menšie ako normálne formy. Množstvo cesta a údaje o príprave 
sa môžu líšiť.

Tabuľky
V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre každý druh koláča 
alebo dezertu. Teplota a čas ohrevu závisia od množstva 
a konzistencie cesta. Preto sa v tabuľkách prípravy vždy 
uvádza časový rozsah. Začnite vždy najprv nižšou hodnotou. Pri 
nižšej teplote sa dosiahne rovnomernejšie zhnednutie. 
V prípade potreby môžete nabudúce teplotu zvýšiť.

Keď rúru predhrievate, časy ohrevu sa skrátia o 5 až 10 minút.

Ďalšie informácie nájdete pod radami na pečenie v prílohe 
tabuliek.

Keď sa má piecť viac koláčov súčasne, formy môžete položiť 
na rošt spolu.

Koláč na prípravu vo forme na 
pečenie

Forma na pečenie na rošte Výška Druh 
ohrevu

Teplota 
v °C

Čas prípravy 
v minútach

Torta Forma na pečenie z plechu, Ø 31 cm. 1 % 220-240 40-50

Korpus z piškótového cesta, 6 vajec 
(predhriať)

Forma s vyberacím dnom 2 % 150-170 40-50

Mufiny Plochý plech na pečenie 3 % 150-160 30-45

Puding (vodný kúpeľ) Pudingová forma v nádobe s vodou 1 % 200-210 65-75

Koláč quiche Forma na pečenie z plechu, Ø 31 cm. 1 % 220-230 40-50

Koláč* Forma na pečenie, z plechu, Ø 28 cm. 2 % 180-200 50-60

* Ak chcete piecť viac koláčov súčasne, položte viac foriem na rošt.

Koláč na plechu Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C Čas prípravy 
v minútach

Pizza Plech na pečenie 2 % 200-220 25-35

Listové cesto Plech na pečenie 3 " 180-200 25-35

Burek Univerzálny pekáč 2 % 190-200 40-55

Ďalšie plechy dostanete v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.
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Rady a praktické upozornenia týkajúce sa 
pečenia

Mäso, hydina, ryby
Nádoby
Môžete použiť akúkoľvek nádobu, ktorá je odolná voči vysokým 
teplotám. Pri pečení veľkých kúskov môžete tiež použiť 
smaltovaný plech.

Najvhodnejšie je používať sklenené nádoby. Uistite sa, že 
pokrievka nádoby je správne nasadená.

Pri používaní smaltovaných nádob pridajte viac tekutín.

Ak používate nádoby z ušľachtilej ocele, mäso sa neopečie 
dozlatista, dokonca môže zostať neprepečené. V takomto 
prípade predĺžte dobu pečenia.

Údaje uvedené v tabuľke: 
Nádoba bez pokrievky = otvorená 
Nádoba s pokrievkou = zatvorená

Nádobu položte vždy na stred roštu.

Horúce sklenené nádoby by ste mali položiť na suchú utierku. 
Na vlhkej alebo studenej podložke by sklo mohlo prasknúť.

Pečenie
K chudému mäsu pridajte trochu tekutiny. Dno nádoby by malo 
byť pokryté do výšky ½ cm.

Na dusenie mäsa pridajte dostatok tekutiny. Dno nádoby by 
malo byť pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby. 
Pokiaľ mäso pripravujete v smaltovanom pekáči, je potrebné 
pridať trochu viac tekutiny než pri sklenenej nádobe.

Pekáče z ušľachtilej ocele sú vhodné len výnimočne. Mäso sa 
dusí pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo 
dlhší čas prípravy.

Chlieb a pečivo Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C Čas prípravy 
v minútach

Kysnutý chlieb z 1,2 kg múky* (predhriať) Smaltovaný plech na pečenie 2 % 270 8

200 35-45

 Žemle (napr. ražné) Smaltovaný plech na pečenie 3 % 200-220 20-20

* Nikdy nedávajte vodu priamo do horúceho varného priestoru.

Pečivo Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C Čas prípravy 
v minútach

Pečivo a keksy Smaltovaný plech na pečenie 3 % 150-160 20-30

Penové tortičky Smaltovaný plech na pečenie 3 " 80-90 180-210

Veterníky Smaltovaný plech na pečenie 2 % 190-210 30-40

Makrónky Smaltovaný plech na pečenie 3 % 110-130 30-40

Ďalšie rošty a plechy na pečenie dostanete ako osobitné príslušenstvo v špecializovanej predajni.

Keď chcete použiť svoj vlastný recept. Môžete sa orientovať podľa podobnej potraviny z tabuľky s časmi prípravy.

Nasledovným spôsobom zistíte, či je trený koláč 
hotový:

Približne 10 minút pred uplynutím uvedeného času ohrevu pichnite jemnou špaj-
ľou do koláča v mieste, kde je najvyšší. Ak sa na drevenú špajľu cesto neprilepí, 
koláč je hotový.

Koláč nenarástol alebo spľasol. Nabudúce použite na recept menej tekutiny alebo na pečenie zvoľte 
o 10 stupňov nižšiu teplotu. Všimnite si aj to, ako dlho sa má podľa receptu mie-
siť cesto.

Koláč je v strede vysoký, ale smerom k okrajom 
padá.

Formu na pečenie nevymasťujte. Keď je koláč hotový, opatrne ho nožom odde-
ľte od formy na pečenie.

Koláč je navrchu príliš hnedý. Koláč zasuňte na nižšiu koľajničku, zvoľte nižšiu teplotu pečenia a koláč pečte 
dlhšie.

Koláč je príliš suchý. Hotový koláč viackrát popichajte jemnou drevenou špajľou. Pokvapkajte ho 
ovocnou šťavou alebo alkoholom. Nabudúce zvýšte teplotu o 10 stupňov 
a skráťte čas ohrevu.

Chlieb alebo pečivo (napríklad tvarohový koláč) 
vyzerá zvonku dobre, ale zvnútra je lepkavé 
(vlhké, s mokrými miestami).

Nabudúce použite menej tekutiny a pečivo a koláč nechajte dlhšie piecť na niž-
šej teplote. Keď pečiete tortu so šťavnatým obložením, najprv upečte tortový kor-
pus. Posypte ho potom mandľami alebo strúhankou a až potom dajte obloženie. 
Držte sa pokynov v recepte a časov pečenia.

Pečivo zhnedlo nepravidelne. Nastavte nižšiu teplotu, pečivo bude upečené rovnomernejšie. Citlivé pečivo 
pečte pomocou horného a dolného ohrevu % na jednej úrovni. Prečnievajúci 
papier na pečenie môže mať vplyv na cirkuláciu vzduchu. Vždy ho pristrihnite na 
veľkosť plechu na pečenie.

Ovocný koláč je zospodu príliš svetlý. Nabudúce vložte koláč o koľajničku nižšie.

Ovocná šťava vyteká. Nabudúce použite univerzálny pekáč, ak ho máte k dispozícii.

Malé pečivo z kysnutého cesta sa môže počas 
pečenia zlepiť.

Pokúste sa dodržať vzdialenosť asi 2 cm. Bude tak dostatok miesta, aby mohlo 
pečivo nakysnúť a rovnomerne sa upiecť zo všetkých strán.

Pri pečení šťavnatých koláčov sa vytvára vodný 
kondenzát.

Pri pečení môže vznikať vodná para. Časť tejto vodnej pary sa odvádza odsáva-
čom pary rúry na pečenie a vo forme vodných kvapiek sa môže vyzrážať na 
čelách susediaceho nábytku. Je to normálna fyzikálna reakcia.
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Grilovanie
Grilujte vždy v uzavretej rúre na pečenie.

Na grilovanie predhrejte rúru asi 3 minúty pred vložením 
pokrmu.

Kúsky určené na grilovanie položte priamo na rošt. Ak 
pripravujete len jeden kus, najlepšie je umiestniť ho do stredu 
roštu.

Smaltovaný plech položte do výšky 1. Takto sa zachytí šťava 
z mäsa a rúra zostane čistá.

Plech na pečenie a univerzálny plech neukladajte do 
výšky 4 alebo 5. Pri vysokých teplotách by sa mohli deformovať 
a pri výbere z rúry tak poškodiť jej vnútro.

Dbajte na to, aby mali opekané kúsky tú istú hrúbku. Opečú sa 
rovnomerne do zlatista a udržia si šťavnatosť. Kúsky rýb osolte 
až po grilovaní.

Po uplynutí času Z kúsky rýb obráťte.

Grilovacie vyhrievacie teleso sa automaticky zapína a vypína. 
Je to normálne. Frekvencia závisí od nastavenia grilovacieho 
stupňa .

Mäso
Po uplynutí polovice času mäso obráťte.

Keď je pečené mäso hotové, malo by sa nechať ešte 10 minút 
vo vypnutej, zatvorenej rúre. Bude sa tak lepšie krájať.

Po upečení zabaľte roastbeef do alobalu a nechajte 10 minút 
v rúre na pečenie odpočinúť.

V prípade bravčového pečeného mäsa s kožou túto kožu 
krížom narežte. Mäso položte do nádoby najprv kožou nadol.

Hydina
Údaje o hmotnosti v tabuľke sa týkajú hydiny pečenej bez 
plnky.

Hydinu v celosti položte na rošt najprv prsnou časťou smerom 
nadol. Po uplynutí času Z obráťte.

Po uplynutí polovice času prípravy obráťte opekané kúsky, 
morčacie stehná alebo prsia. Po uplynutí času kúsky hydiny Z 
obráťte.

Ak pripravujete kačicu alebo hus, popichajte kožu pod krídlami, 
aby sa zbavila tuku.

Hydina sa opečie dozlatista a dochrumkava, ak ju približne ku 
koncu času prípravy potriete maslom, slanou vodou alebo 
pomarančovým džúsom.

Pri grilovaní priamo na rošte položte smaltovaný plech do výšky 
1.

Mäso Hmotnosť Varná 
nádoba

Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C, stu-
peň grilovania

Čas prípravy 
v minútach

Dusená hovädzia pečienka (napr. vysoká 
roštenka)

1,0 kg zakryté 2 % 220-240 90

2,0 kg 2 % 200-220 130

Hovädzia sviečková 1,0 kg nezakryté 2 % 210-230 70

2,0 kg 2 % 190-210 90

Roastbeef, ružový 1,0 kg nezakryté 1 # 210-230 40

Steaky, prepečené* Rošt 5 $ 3 20

Steaky, do ružova* 5 $ 3 15

Bravčové mäso s kožou (napr. pliecko, 
koleno)

1,0 kg nezakryté 1 # 180-200 120

2,0 kg 1 # 160-180 180

Bravčové údené s kosťou 1,0 kg zakryté 2 % 210-230 70

Fašírka zo 750 g mäsa nezakryté 1 # 170-190 70

Párky asi 750 g Rošt 4 $ 3 15

Teľacie pečené 1,0 kg nezakryté 2 % 190-210 100

2,0 kg 2 % 170-190 120

Jahňacie stehno bez kosti 1,5 kg nezakryté 1 # 150-170 110

* Rúru na 5 minút predhrejte.

Hydina Hmotnosť Varná 
nádoba

Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C Čas prípravy 
v minútach

Polovice kurčiat, 1 až 4 kusy po 400 g Rošt 2 # 200-220 40-50

Kurča, v celku, 1 až 4 kusy po 1,0 kg Rošt 2 # 190-210 50-80

Kačka 1,7 kg Rošt 2 # 180-200 90-100

Mladá morka 3,0 kg Rošt 2 # 180-200 80-100
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Ryby
Po uplynutí času Z kúsky rýb obráťte.

Celú rybu nie je nutné otáčať. Vložte celú rybu do rúry na 
pečenie v polohe plávania, chrbtovou plutvou smerom nahor. 
Do brucha ryby vložte narezaný zemiak alebo malú 
žiaruvzdornú nádobu, aby ste rybu stabilizovali.

Pri pečení rybieho filé pridajte niekoľko polievkových lyžíc 
tekutiny a uduste.

Pri grilovaní priamo na rošte položte smaltovaný plech do výšky 
1.

Tipy na pečenie a grilovanie

Nákypy, suflé, toasty
Varnú nádobu postavte vždy na rošt.

Keď grilujete bez varnej nádoby priamo na rošte, zasuňte 
smaltovaný plech na pečenie do výšky 1. Rúra tak zostane 
dlhšie čistá.

Výsledok prípravy nákypu závisí od veľkosti nádoby a výšky 
nákypu. Údaje v tabuľke sú orientačné hodnoty.

Ryby Hmotnosť Nádoba Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C Čas 
v minútach

Ryby, biele/miešané (v celosti), 
napr.dozlatista

600 g Smaltovaný plech 3 % 180-190 45-55

Tučná ryba (malé kúsky), napr. losos Rošt* 2 % 180-190 45-55

Plnená treska 1,0 kg Smaltovaný plech 3 % 180-190 55-65

* Vložte smaltovaný plech do výšky 1.

Pre hmotnosť pečienky nie sú v tabuľke 
žiadne údaje.

Údaje vyberte podľa najbližšej nižšej hmotnosti a čas predĺžte.

Chcete zistiť, či je pečienka hotová. Použite sondu na pečenie (dá sa kúpiť) alebo vykonajte „skúšku lyžičkou“. Lyžicou 
stlačte mäso. Ak je pevné, je hotové. Ak sa poddá, potrebuje ešte trochu času.

Mäso je príliš tmavé a kôrka miestami 
spálená.

Skontrolujte výšku vsunutia a teplotu.

Mäso vyzerá dobre, ale šťava je pripá-
lená.

Nabudúce použite menšiu nádobu na pečenie alebo pridajte viac tekutiny.

Mäso vyzerá dobre, ale šťava je príliš 
svetlá a vodnatá.

Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie alebo pridajte menej tekutiny.

Pri zalievaní mäsa vzniká vodná para. Je to fyzikálne podmienené a normálne. Veľká časť vodnej pary uniká výstupom pary. 
Vodná para sa môže zrážať na chladnejšom čelnom ovládacom paneli alebo na susedia-
com nábytku a odkvapkávať ako kondenzovaná voda.

Jedlo Varná nádoba Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C, stu-
peň grilovania

Čas prípravy 
v minútach

Sladké nákypy (napr. tvarohový nákyp 
s ovocím)

Nákypová forma 2 % 180-200 40-50

Pikantné nákypy zo surových prísad* 
(napr. zemiakový nákyp)

Nákypová forma alebo smalto-
vaný plech na pečenie

2 # 160-180 50-70

2 # 160-180 50-70

Opečené toasty Rošt 5 $ 3 4-5

Zapečené toasty Rošt 3+1 # 170-180 8-12

* Nákyp nesmie byť vyšší ako 2 cm.
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Hotové jedlá
Riaďte sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale.

Keď príslušenstvo vyložíte papierom na pečenie, ubezpečte sa, 
že papier je vhodný na vysoké teploty. Papier pristrihnite na 
veľkosť potraviny, ktorá sa má pripravovať.

Výsledok pečenia závisí priamo od druhu potraviny. Na 
surových výrobkoch sa môžu vyskytnúť farebné nepravidelnosti 
a rozdiely.

Špeciálne pokrmy
Pri nízkych teplotách je možné pripraviť výborný krémový jogurt 
alebo vláčne kysnuté cesto.

Najprv vyberte príslušenstvo a mriežky alebo ľavý a pravý 
závesný rošt zvnútra rúry na pečenie.

Príprava jogurtu

1. Priveďte do varu 1 liter mlieka (s 3,5 % obsahom tuku) 
a nechajte vychladnúť na 40 °C.

2. Zamiešajte so 150 g jogurtu (studeného z chladničky).

3. Zmes rozdeľte do zaváraninových fliaš a prikryte ich 
priesvitnou fóliou.

4. Rúru predhrejte podľa inštrukcií.

5. Potom rozložte zaváraninové fľaše do spodnej vnútornej časti 
rúry a postupujte, ako je uvedené.

Cesto nechajte vykysnúť

1. Pri príprave kysnutého cesta postupujte ako zvyčajne. Zmes 
vložte do keramickej nádoby odolnej voči teplu a prikryte ju.

2. Rúru predhrejte podľa inštrukcií.

3. Vypnite spotrebič a cesto nechajte vykysnúť vo vnútri rúry.

Jedlo Príslušenstvo Výška Druh ohrevu Teplota v °C Čas trvania, minúty

Pizza, zmrazená

Pizza s tenkým korpusom Univerzálny pekáč 2 0 200-220 15-25

Univerzálny pekáč + rošt 3+1 " 180-200 25-35

Pizza s hrubým korpusom Univerzálny pekáč 2 0 170-190 30-40

Univerzálny pekáč + rošt 3+1 " 170-190 25-35

Pizzová bageta Univerzálny pekáč 3 0 170-190 20-30

Minipizza Univerzálny pekáč 3 0 190-210 10-20

Zemiakové jedlá, hlboko zmrazené

Zemiakové hranolčeky Univerzálny pekáč 3 0 190-210 20-30

Univerzálny pekáč + plech 
na pečenie

3+1 " 190-200 35-45

Zemiakové placky, plnené zemiaky Univerzálny pekáč 3 0 200-220 15-25

Pečivo, zmrazené

Žemle, bagety Univerzálny pekáč 3 0 180-200 10-20

Zmrazené výrobky na dopečenie

Rybie prsty Univerzálny pekáč 2 0 220-240 10-20

Kuracie prsty, nugety Univerzálny pekáč 3 0 200-220 15-25

Pečivo z lístkového cesta, zmrazené

Pečivo z lístkového cesta Univerzálny pekáč 3 0 190-210 30-35

Pečená potravina Varné nádoby Výška Druh ohrevu Temp. °C (Teplota) (čas Hotové 
za)

Jogurt Šálky alebo poháre postavte na dno 
varného priestoru

" Predhrejte na 50 °C 5 min.

50 °C 8 hodín

Kysnutie cesta Žiaruvzdorná varná 
nádoba

postavte na dno 
varného priestoru

" Predhrejte na 50 °C 5-10 min.

Spotrebič vypnite cesto položte 
do varného priestoru

20-30 min.
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Rozmrazovanie
Čas rozmrazovania závisí od druhu a množstva 
rozmrazovaných potravín.

Riaďte sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale.

Zmrazené potraviny vyberte z obalu a vo vhodnej nádobe 
postavte na rošt.

Hydinu položte na tanier prsami nadol.

Upozornenie. Osvetlenie rúry sa zapne až vtedy, keď teplota 
varného priestoru dosiahne 60 °C. Tak sa docieli optimálne 
a presné nastavenie.

Funkcia Cirkulácia vzduchu eko
Pomocou funkcie Cirkulácia vzduchu eko . môžete zvlášť 
energeticky úsporne pripravovať množstvo jedál na jednej 
úrovni. Pečenie a varenie sa vydarí bez predhrievania.

Upozornenia
■ Energetická úspora je účinná len vtedy, keď sa jedlá vložia 

do studeného a prázdneho varného priestoru.

■ Dvierka rúry počas tepelnej úpravy jedla otvorte len vtedy, 
keď je to nevyhnutne potrebné, napr. pri obracaní potravín. 
Všimnite si aj množstvo tipov a upozornení týkajúcich sa 
pečenia v kapitole: „Tabuľky a návrhy“. 

Tabuľka
Nasledujúca tabuľka zobrazuje výber najvhodnejších pokrmov 
pre funkciu úspory energie. Nájdete v nej podrobnosti 
o nastaveniach teploty, potrebnom príslušenstve a výške 
umiestnenia vhodné na jednotlivé pokrmy.

Teplota a trvanie času prípravy pokrmu sa môžu líšiť v závislosti 
od množstva, stavu a kvality potravín. Hodnoty v tabuľke sú 
preto orientačné. Odporúča sa začať pri najnižšej hodnote. 
Nižšou teplotou dosiahnete rovnomernejšie zafarbenie. Ak 
nedosiahnete očakávaný výsledok, najbližšie nastavte vyššiu 
teplotu.

Druh ohrevu = . horúci vzduch eko

Jedlo Príslušenstvo Výška Druh ohrevu Teplota

Chúlostivé zmrazené potraviny  
Napr. šľahačkové torty, krémové torty, torty s čokoládovou alebo cukrovou 
polevou, ovocie atď.

Rošt 1 " 30 ºC

Ostatné zmrazené potraviny  
Kurča, údeniny a mäso, chlieb a žemle, koláče a iné pečivo

Rošt 1 " 50 °C

Príslušenstvo Výška Teplota v °C Čas prípravy, 
minúty

Koláče a pečivo

Orechové trojuholníčky Plochý plech na pečenie 3 185 – 195 35 – 45

Jednoduchý trený koláč Rošt + pozdĺžna forma 2 170 – 180 55 – 65

Marhule v lístkovom ceste Plochý plech na pečenie 3 190 – 200 25 – 35

Mramorový koláč Rošt + pozdĺžna forma 2 160 – 170 100 – 110

Maslová piškóta Rošt + pozdĺžna forma 2 150 – 160 65 – 75

Savojský piškótový koláč Rošt + forma na pečenie 2 150 – 160 80 – 90

Piškótová roláda Plochý plech na pečenie 3 160 – 170 15 – 25

Vodová piškóta Rošt + tmavá smaltovaná forma na pečenie 2 160 – 165 40 – 50

Piškótový koláč, 3 vajcia Rošt + tmavá smaltovaná forma na pečenie 1 160 – 170 40 – 50

Kysnuté koláče na plechu Plochý plech na pečenie 3 160 – 170 35 – 45

Pečivo a keksy Plochý plech na pečenie 3 130 – 140 20 – 30

Jablkový koláč Hlboký univerzálny pekáč 3 170 – 180 55 – 65

Mufiny Plochý plech na pečenie 3 150 – 160 25 – 35

Pečivo s krémovou náplňou Hlboký univerzálny pekáč 3 200 – 210 35 – 45

Maslové briošky (12 kusov) Plochý plech na pečenie 3 170 – 180 15 – 25

Chlieb (1 kg) Plochý plech na pečenie 3 200 – 210 55 – 65

Mäso

Teľacie pečené (1,5 kg paštéty z teľacieho 
mäsa)

Rošt + zakrytá varná nádoba 2 200 – 210 110 – 120

Bravčové pečené (1 kg) Rošt + nezakrytá varná nádoba 2 180 – 190 110 – 120

Ryba

Pražma/ostriež, pečený (2 kusy po 350 g) Hlboký univerzálny pekáč 2 180 – 190 30 – 40

Pražma v slanom obale (2 kusy po 450 g) Plochý plech na pečenie 3 180 – 190 40 – 50

Treska (1 kus s hmotnosťou 1 kg) Plochý plech na pečenie 2 180 – 190 50 – 60

Pstruhy (2 kusy po 300 g) Plochý plech na pečenie 2 180 – 190 25 – 35

Morský čert (2 kusy po 400 g) Plochý plech na pečenie 2 180 – 190 30 – 40

Zmrazené, predvarené jedlá

Zmrazená pizza s tenkým korpusom Rošt 2 210 – 220 20 – 25

Pizza s hrubým korpusom Rošt 2 180 – 190 25 – 35
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Skúšobné jedlá
Tieto tabuľky boli zostavené pre kontrolné inštitúty na uľahčenie 
kontroly a testovania rôznych spotrebičov.

Podľa EN 50304/EN 60350 (2009), resp. IEC 60350.

Pečenie
Maslové keksy: 
Plechy na pečenie zasunuté súčasne do rúry nemusia byť 
bezpodmienečne hotové v rovnakom čase.

Zakrytý jablkový koláč na 1 úrovni: 
Medzi tmavými formami s vyberacím dnom nechajte dostatočný 
odstup.

 

Zakrytý jablkový koláč na 2 úrovniach: 
Tmavé formy s vyberacím dnom zasuňte nad seba.

Koláče vo formách s vyberacím dnom: 
Pečte pomocou horného a dolného ohrevu % na 1 úrovni. 
Formy s vyberacím dnom nepoložte na rošt, ale na smaltovaný 
plech na pečenie.

Grilovanie
Ak ukladáte potraviny priamo na rošt, položte smaltovaný plech 
do výšky 1. Zachytí šťavu z mäsa a rúra zostane čistá.

Zemiakové hranolčeky na dopečenie Plochý plech na pečenie 3 210 – 220 25 – 30

Kuracie krídla Plochý plech na pečenie 3 200 – 210 15 – 25

Rybie prsty Plochý plech na pečenie 3 210 – 220 20 – 30

Malé, plnené pečivo z lístkového cesta Plochý plech na pečenie 3 180 – 190 15 – 25

Zmrazené lasagne (450 g) Rošt 2 210 – 230 45 – 55

Lasagne (2 kusy po 450 g) Rošt 2 210 – 230 45 – 55

Tyčinky mozzarelly Plochý plech na pečenie 2 230 – 240 12 – 22

Jalapeños Plochý plech na pečenie 3 200 – 210 15 – 25

Iné

Zemiakový nákyp Rošt + nezakrytá varná nádoba 2 155 – 165 70 – 75

Čerstvé lasagne Rošt + nezakrytá varná nádoba 2 175 – 180 50 – 60

Príslušenstvo Výška Teplota v °C Čas prípravy, 
minúty

Jedlo Príslušenstvo a pokyny Výška Druh 
ohrevu

Teplota v °C Čas prípravy 
v minútach

Maslové pečivo (predhriať*) Plochý plech na pečenie 2 % 160-170 20-30

Hlboký univerzálny pekáč 3 % 150-160 20-30

Tortičky, 20 kusov Smaltovaný plech na pečenie 3 % 150-170 20-35

Vodová piškóta (predhriať*) Forma s vyberacím dnom 1 % 170-180 35-45

Kysnuté koláče na plechu Smaltovaný plech na pečenie 2 % 160-180 30-40

Zakrytý jablkový koláč 2 rošty + 2 plechové formy s vyberacím 
dnom Ø 20 cm.

1+3 " 170-180 60-70

Smaltovaný plech na pečenie + 
2 plechové formy s vyberacím dnom 
Ø 20 cm.

1 % 190-210 70-90

* Na predhrievanie rúry nepoužívajte rýchle rozohrievanie.
Rošty a plechy na pečenie dostanete ako osobitné príslušenstvo v špecializovanej predajni.

Pečená potravina Príslušenstvo Výška Druh 
ohrevu

Grilovací 
stupeň

Čas 
v minútach

Opečené toasty (predhriať 10 min.) Rošt 5 $ 3 ½-2

Hamburgery z teľaciny, 12 kusov* 
(bez predhriatia)

Rošt + smaltovaný plech na 
pečenie

4+1 $ 3 25-30

* Po uplynutí Z času obráťte.
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	Ak ukladáte potraviny priamo na rošt, položte smaltovaný plech do výšky 1. Zachytí šťavu z mäsa a rúra zostane čistá.
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