
4

Všechny výhody nového výrobku Sicomatic® t-plus
Přehled

1.   Revoluční snadná ovladatelnost
Veškerá technologie integrovaná v ergonomické rukoje-
ti: Od uzavření až po nastavení volby a uvolnění páry.
Všechny funkce lze ovládat jedinou rukou - stiskem
palce.

2.   Nepřekonatelná bezpečnost 
Maximální bezpečnost je zajištěna několika nezávislými
bezpečnostními  zařízeními. Hrnec nelze pod tlakem
neúmyslně otevřít. Na dotyk studené plastové  rukojeti a
plášť odolný proti působení plamene na rukojetích
hrnce.

3.   Unikátní bezúdržbový systém 3cestného
pojistného ventilu

Moderní technologie ventilu zajišťuje bezpečné a zdra-
vé vaření. Pára je uvolňována opatrně a postupně.

4. Hermetický systém
Hermetický systém je tvořen průhledným ovládacím
ventilem a zapouzdřeným ukazatelem tlaku Hermetický
systém zabraňuje zbytečnému uvolňování  páry. Proto
se pro vaření vyžaduje méně vody – a hrnec
Sicomatic® je rychlejší a energeticky úspornější při
vaření v páře a pomalém vaření. Metoda zcela herme-
ticky uzavřeného vaření zabraňuje ztrátě chuti a zacho-
vává cenné vitamíny a minerály

5. Tři přednastavení úrovnì vaření s automatik-
kou regulací teploty

Nastavení 0 – Vaření bez 
tlaku páry
Normální vaření bez tlaku páry. Vyšší úspora vody a ener-
gie, než při konvenèním vaøení.
Nastavení 1 – Pomalé (mírné) vaøení
Pro napaøování a dušení potravin vyžadujících krátkou
dobu vaøení, napøíklad ryby, drùbež a zelenina. Teplota   je
omezena automaticky asi na 105 °C  (0.2 bar / 20 kPa).

Nastavení 2 – Rychlé vaření
pro vaření a dušení potravin vyžadujících delší dobu
vaøení, například maso, vèetnì dušeného. Teplota   je
omezena automaticky asi na 119° C (0.9 bar / 90 kPa).

6.  Snadné čištění
Bezúdržbový průhledný ovládací ventil není nutné pro
snadné čištění demontovat ani vyjímat. Stačí je oplách-
nout pod tekoucí vodou.

7. Velký, zřetelněì viditelný ukazatel nastavení
úrovnì vaření

8. Zaměřeno na budoucnost
Atraktivní design, optimální ergonomie a rùzné
materiály  vhodné pro všechny požadavky
1.) Silargan®: robustní, snadno udržovatelný antibakte-

riální materiál bez obsahu niklu, vhodný pro indukč-
ní vařiče a vybavený ukazatel připravenosti k
vaření.

2.) Nerezová ocel: rovněž vhodná pro indukční vařiče.

9. Mnoho rùzných velikosti a provedení vhod-
ných pro domácí použití

Praktické speciální vložky
Pro hrnec Sicomatic® jsou k dispozici různé vložky
zaručující ty nejlepší výsledky vaření, například perforo-
vaná vložka pro vaření ryb a zeleniny, neperforovaná
vložka pro rozmrazování potravin, přípravu šťáv nebo
konzervování a další příslušenství, viz také strana 24.

10. Kvalitní bezpeènostní tìsnìní, testované organi-
zací TÜV

11. 10letá záruka dostupnosti náhradních součástí

12. Vyrobeno v Nìmecku
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Dùležité bezpeènostní pokyny

Pro tlakový hrnec používejte pouze takové 
vařiče, jejichž funkční princip zahřívání je 
uveden v návodu k obsluze.

Nikdy nezahřívejte hrnec pokud je prázdný, 
ponechán bez dozoru nebo když je vařič 
nastaven na nejvyšší nastavení a dodržujte 
pokyny uvedené v návodu k obsluze vařiče, 
abyste se vyhnuli přehřívání a poškození 
nádobí, obzvláště v případě indukčních 
vařičů.

Jakmile uvolníte páru, vypněte napájení 
vařiče.

Při uvolňování páry vždy udržujte ruce, hlavu
a tělo mimo nebezpečnou oblast nad 
středem poklice. Toto upozornění udržujte 
obzvláště v případě uvolňování páry pomocí 
posuvného ovladače

Tlakové hrnce nesmí být používány bez 
kapaliny, nebo naopak s jejím nadměrným 
množstvím. Nedodržení tohoto upozornění 
může způsobit těžké poškození. Dodržujte 
stanovená plnicí množství (strana 7). 

Během používání se nikdy nedotýkejte 
vnějších povrchů hrnec, pouze dvou rukojetí a
rukojeti poklice. Bìhem používání mohou vnìjší
povrchy hrnce Sicomatic t-plus dosáhnout 
teploty až 130°C.

Když je tlakový hrnec naplnìn horkým   
obsahem, musíte s ním manipulovat velmi 
opatrnì a pevnì jej držet, pouze za rukojeti 
hrnec nebo poklice. V případě potřeby  
použí vejte kuchyòskou rukavici.

Nikdy hrnec nenechávejte během použití 
bez dozoru, obzvláště pokud jsou nablízku 
děti.

Při nadmìrném zahøátí se mùže voda pøi 
otevøení hrnec otevření hrnec odpařovat 
výbušným způsobem a způsobit těžké 
popáleniny. Vždy proto hrncem před      
otevřením krátce zatřeste.

Nedodržení pokynù pro èištìní mùže vést k 
poruše hrnec Sicomatic® t-plus.

Nikdy tlakový hrnec neotevírejte silou a 
nemìòte bezpeènostní zaøízení! Tlakový 
hrnec mùže být otevøen snadnou pouze 
pokud je bez tlaku.

Nerezová ocel:

sklo        elektro     plyn      indukce
keramika

e30/Silargan®/Ocel Silit®

sklo       elektro    plyn      indukce   snímaè
keramika
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Dùležité bezpeènostní pokyny

U indukèních vařičů mùže být při nastavení 
vysokého výkonu vydáván bzuèivý zvuk. 
Tento zvuk má technické příčiny a není 
žádným příznakem závady vašeho vařiče 
nebo hrnce  Sicomatic® t-plus. 

Funkce bezpečnostních systémů může být 
znečištěním narušena. Kromě kroků 
popsaných v pokynech pro čištění nesmí 
být bezpečnostní systémy nijak 
modifikovány. V případě potřeby opravy 
kontaktujte svého specializovaného 
dodavatele.

Použití pro účely jiné, než zamýšlené
účely, může vést k odmítnutí odpovědnost
ze strany výrobce.

Tento návod k obsluze si uložte na bez-
pečném místě pro budoucí potřebu.
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Tipy pro používání hrnce Sicomatic® t-plus
1. Před prvním použitím tlakového hrnce si prostudujte peèlivì tyto

pokyny a  dùkladnì hrnec i poklici omyjte.
2. Pouze v pøípadì hrnce Sicomatic® z nerezové oceli: Před

prvním použitím vyvaøte hrnec asi 5-10 minut vodou s octem
(voda a 2-3 polévkové lžíce kuchyòského octa) a pak jej oplách-
nìte. Nechte dùkladnì oschnout.

3. Před dalším použitím si zkontrolujte všechny     bezpeènostní
funkce, ukazatel tlaku a gumové tìsnìní, zda øádnì plní svou
funkci.

4. Buïte obzvláštì opatrní, pokud tlakový hrnec používáte v
blízkosti dìtí.

5. Doplòte dostatek kapaliny, abyste umožnili vytváøení páry.
Talkový hrnec nesmí být za žádných okolností “vyvařen” do
sucha, jinak mùže dojít k jeho pøehøívání a následnému poško-
zení (roztavení sendvièového dna ER, prasknutí povlaku nebo
pøilepení dna) nebo poškození varné plotýnky. 
� Při vaření na nejvyšší výkon vždy hrnec neustále sledujte.

Plamen plynového hořáku nesmí poškozovat rukojeti.
� Snižte výkon vaøièe dostateènì brzy.
� Tlakový hrnec používejte pouze na varné plotýnce odpovídající

velikosti, bez ohledu na to, zda jej používáte s vložkou nebo 
nikoliv.

6. Dodržujte následující pøedepsané plnicí objemy:
Minimum: 2.5 l Sicomatic® = 1/8 l vody

3.0 l Sicomatic® = 1/4 l vody
4.5 l Sicomatic® = 1/4 l vody
6.5 l Sicomatic® = 3/8 l vody

Maximum: 2/3 objemu tlakového hrnce: pro 2,5 l = 1,7 l, 3,0
l = 2,0 l, 4,5 l = 3,0 l, 6,5 l = 4,3 l.

Dùležité! Při vaření nadměrně bobtnajících nebo pěnivých
potravin používejte maximálně 1/2 plnicího objemu
hrnce (například těstoviny ; nejprve přiveďte do
varu v otevřeném tlakovém hrnci, stáhněte pěnu a
až poté uzavřete poklici):  pro 2,5 l = 1,3 l, 3,0 l =
1,5 l, 4,5 l = 2,3 l, 6,5 l = 3,3 l.

7. Nepoužívejte tlakový hrnec pro smažení potravin pod
tlakem.   Tlakové hrnce nesmí být používány ve zdravotnictví.
Obzvláštì nesmí být používány jako sterilizátory, protože tlako-
vé hrnce nejsou zkonstruovány pro vyžadovanou sterilizaèní
teplotu.

8. Tlakový hrnec musí být používán pouze pro zamýšlený úèel, tj.
pro vaøení potravin Nikdy jej nepoužívejte v troubì nebo 

mikrovlnné troubì. Tlakový hrnec nikdy nesmí být vystavován
teplotám pøekraèujícím 150 °C, protože se takto nièí plastové a
gumové souèásti a bezpeènostní zaøízení.

9. Začněte vařit s uzavřenou poklicí až poté,,  co jsou rukojeti zaji-
štìny na vyhrazených místech, jedna přes druhou.

10. Pokud je hrnec pod tlakem, přesouvejte jej velmi opatrnì.
Nedotýkejte se horkých povrchù, používejte držadla. V případě
potřeby používejte kuchyòskou rukavici.

11. Pokud je tlakový hrnec pod tlakem, nikdy jej neotevírejte
(silou). Dodržujte pokyny pro otevírání. Nemìòte bezpeènostní
zaøízení, protože to mùže vést k riziku opaøení v dùsledku
unikající páry  . Při uvolòování páry vždy udržujte ruce, hlavu a
tìlo mimo nebezpeènou oblast (oblast úniku páry). 

12. Pokud vaříte maso s kùží (například hovìzí jazyk , které mùže
pod tlakem nabývat na objemu, nepropichujte maso, pokud je
kùže nabobtnalá. Mohli byste se opařit.

13. Na konci vaøení sejmìte hrnec z vaøièe     a umístìte jej na sta-
bilní, teplu odolávající povrch. Před otevřením  tlakový hrncem
krátce zatøeste. Tlakový hrnec mùže být otevøen snadnou
pouze pokud je bez tlaku. Otevírejte pouze pokud není pod tla-
kem. 

14. Používejte pouze originální náhradní součásti Sicomatic®. Pouze
tak mùže být zajištìna funkce a bezpeènost tlakového hrnce.
Pokud je hrnec Sico ma tic® nebo jeho souèásti poškozeny, nebo
jejich funkce neodpovídá popisu v návodu k obsluze,    nesmíte je
používat. V takových pøípadech ihned kontaktujte odborného pro-
dejce Silit. Do konstrukce hrnce nezasahujte ani neprovádìjte
žádné zmìny. Používejte pouze náhradní souèásti, poklici nebo
souèásti dna, které jsou pro daný model schváleny. Nikdy tlako-
vý hrnec nemodifikujte.

15. Je velmi důležité, aby gumové těsnění (těsnicí kroužek poklice)
bylo opatřeno označením “Sico matic®”. V případě  znatelného
zhnìdnutí   nebo poškození vyměňte gumové těsnění a průhled-
ný ovládací ventil za nové originální součásti. Rukojeti, které
jsou popraskané, nebo řádně nedosedají, musí být vyměněny
za nové originální náhradní součásti.

16. Za žádných podmínek nepoužívejte deformovaný nebo poško-
zený tlakový hrnec, ale nechte jej ihned opravit autorizovaným
servisním střediskem (servisním partnerem spoleènosti Silit) .

17. Nechte autorizovaný servis zkontrolovat tlakový hrnec alespoò
jednou za 10 let.

18. Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí potřebu.
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Èistý objem Objem obsahu v litrech ∅ Silargan® Nerezová
hrnce v litrech max. 2/3 max. 1/2* cm ocel

8222
bez vložky 2,5 1,7 1,3 18 • •

8223 bez poklice/
bez vložky 3,0 2,0 1,5 22 • •

8225 
bez nastavené vložky 4,5 3,0 2,3 22 • •

8227
bez nastavené vložky 6,5 4,3 3,3 22 • •

Před prvním použitím

8

Před prvním použitím tlakové-
ho hrnce je dùležité, abyste si
peèlivì prostudovali návod k
obsluze, dodržovali pokyny v
nìm uvedené a uschovali si
návod na bezpeèném místì!

Sortiment

* V případě velmi pìnivých potravin

1. Před prvním použitím tlakového hrnce je dùležité
si prostudovat peèlivì bezpeènostní pokyny (viz
strana 5 až 7), dodržovat pokyny uvedené v návo-
du a uschovat si návod na bezpeèném místì  !

2. Odstraòte všechny štítky a nálepky.
3. Všechny èásti opláchnìte a dùkladnì vysušte.
4. Pouze v pøípadì hrnce z nerezové oceli: Před

prvním použitím vyvaøte hrnec asi 5-10 minut
vodou s octem (voda a 2-3 polévkové lžíce kuchy-
òského octa) a pak jej opláchnìte. Nechte dùkladnì
oschnout.

5. Stisknutím zkontrolujte, zda se ukazatel tlaku a
èervený pojistný šroub volnì pohybují (viz obrázek
na stranì 13). Obì souèásti se musí samy vrátit zpìt
do pùvodní polohy. Pøi této zkoušce se vyhnìte
poškození tìsnicí krytky . Posuvný ovladaè musí být
nastaven do polohy “Otevřeno”.
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Uzavření provedete stisknutím poklice a přesunutím
rukojetí jedné přes druhou.

Otevření

Sejmìte hrnec Sicomatic® t-plus z vařiče a položte jej
na vhodný povrch.  Postupnì přesuňte posuvný ovladaè
dozadu (do polohy “Otevřeno”  ) a krátce hrncem
zatřeste, pokud je naplnìn dužinatým obsahem.
Podržte posuvný ovladaè v této poloze a souèasnì
pøesuòte rukoje na poklici doprava, až je znaèka na
poklici (I) a na rukojeti tlakového hrnce ( ) vyrovnány
přes sebe. Nyní mùžete poklici sejmout.

9

Naplňte kapalinou (viz strana 7) a potravinami podle
pokynů v receptu, uzavřete víko.

Úrovně vaření

Pomocí posuvného ovladače zvolte vyžadované nasta-
vení úrovně vaření:
0 Vaření bez tlaku páry jako v běžném hrnci 
1 Pomalé (mírné) vaření pro zeleninu a ryby
2 Rychlé vaření pro objemné potraviny

Uveďte do varu na vysoký výkon vařiče.
Hrnec Sicomatic® t-plus se automaticky odvzdušňuje,
tj. před uvedením do varu je uvolněn atmosférický
kyslík.

Přehled funkcí

Vaření  Uzavření
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Kroužek pro nastavení 2
Poèátek èasu vaření, uvedeného v receptu, je signalizován
prvním slabým odpuštìním páry. Nyní snižte výkon vařiče
až pára přestane ucházet . Toto nastavení udržujte až do
konce èasu vaøení a to odpovídajícím nastavením teploty
na vařičii .

Na konci času vaření nebo pokud potřebujete otevřít
hrnec Sicomatic® t-plus jej vždy sejměte z vařiče a
umístěte na vhodnou podložku
� V případě masových výtažkù, polévek, brambor ve

slupce nebo dužinatého obsahu vyèkejte, dokud se
ukazatel tlaku sám nezasune do polohy v jedné rovinì
s rukojetí poklice.

� Pro všechny ostatní pokrmy postupnì přesouvejte
posuvný ovladaè zpìt do polohy 0, až se přestane uvo-
lòovat pára.

Je dùležité postupovat podle pokynù uvedených v èásti
Otevírání (viz strana 18).

Uvolnìní páry/ochlazování

Přehled funkcí

Zobrazení úrovnì vaření

10

Vaření bez tlaku páry
Hrnec Sicomatic® t-plus mùžete používat jednoduše
jako obyèejný hrnec pro vaøení bez tlaku páry. To pro-
vedete tak, že pøesunete posuvný ovladaè do polohy 0
(viz obrázek) a vařte jako obvykle s poklicí uzavřenou
nebo otevřenou.

Kroužek pro nastavení 1
Poèátek èasu vaření, uvedeného v receptu, je signalizo-
ván prvním slabým odpuštìním páry. Nyní snižte výkon
vařiče, až pára pøestane ucházet . Toto nastavení udrž-
ujte až do konce èasu vaření a to odpovídajícím nasta-
vením teploty na vařiči  .

0

0
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Pìtinásobný bezpeènostní mechanismus na hrnci 
Sicomatic® t-plus

11

který jste si zakoupili, je technicky dokonale zkonstruo-
vaným zařízením. Je výsledkem desetileté zkušeností s
výrobou a vývojem tlakových hrnců.

1. Ovládací ventil
Pokud je překročen tlak vyžadovaný pro nastavenou
úroveň vaření, ovládací ventil se otevře (záslepka venti-
lu) a nadbytečná pára unikne otvorem v přední části
rukojeti poklice. Veškerý přetlak je uvolněn
automaticky.
Povšimnìte si, že pro zajištìní bezpeènost a funkènosti
je nutné používat výhradnì prùhledný ovládací ventil
oznaèený Sicomatic® H09F.

2. Pojistný ventil s automatickým odpouštěním
a) Funkce automatického odpouštìní
Ventil lze přesouvat pouze pokud není pod tlakem. Po
uvedení uzavřeného hrnce Sicomatic® t-plus do varu je
nadbyteèný atmosférický kyslík, škodlivý pro potraviny,
automaticky uvolnìn (automatické odpuštìní).

b) Funkce pojistného ventilu
Pojistná ventil není za normálního používání aktivován.
Ventil se uvede v èinnost pouze v pøípadì, že funkce
prùhledného ovládacího ventilu selže a tlak se bude i
nadále zvyšovat. Zespodu rukojeti poklice se pak
zaène uvolòovat pára.

3. Bezpečnostní štěrbina
V případě selhání funkce průhledného ovládacího ven-
tilu a pojistného ventilu je využito tzv. "nouzového
otvoru" na okraji poklice, který plní funkci dalšího bez-
pečnostního zařízení. Jakmile se tlak zvýší na příliš
vysokou hodnotu, gumové těsnění poklice v v bezpeč-
nostní štěrbině je vytlačeno ven, takže pára může uni-
knout.

4. Pojistný šroub
Pokud nejsou poklice a rukojeti hrnce správnì vyrov-
nané, zabraòuje èervený pojistný šroub na poklici zvy-
šování tlaku.

5. Pojistný mechanismus proti zbytkovému tlaku
I když se v hrnci zvýšil tlak pouze málo, je ukazatelem
tlaku signalizován zbytkový tlak : Ukazatel tlaku je v
takovém případě viditelný. Poklici nelze sejmout a
hrnec odjistit a otevøít až do chvíle, než ukazatel tlaku
zcela zmizí. Tak je zabránìno neúmyslnému otevøení
hrnce pod tlakem.

Hrnec Sicomatic® t-plus splòuje standardní požadavky
uvedené v normì pro tlaková zařízení 97/23/EG.
Zákonem pøedepsané požadavky bezpeènostních pøed-
pisù jsou dokonce v nìkterých případech překračovány.
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Podrobnosti o hrnci Sicomatic® t-plus

12

1 Ukazatel tlaku
prùhledný, velký, s integrovaným zámkem zbyt-
kového tlaku. Pro nastavení 1 a 2 (viz odpovídají-
cí obrázek na stranì 10)

2 Posuvný ovladaè / Ovladač vaření jednou
rukou
velký a snadno uchopitelný pro pohodlné nasta-
vení a otevření tlakového hrnce

3 Rukojeť poklice
s posuvným ovladaèem a ukazatelem tlaku

4 Rukojeť hrnce
Praktická bezpečnostní rukojeť s opláštěním
odolným proti působení plamene, který dokonale
padne do ruky a zabraňuje neúmyslnému
vyklouznutí

5 Znaèka na rukojeti 

pro zajištìní správné polohy poklice

6 Znaèka na poklici
pro zajištìní správné polohy poklice

7 Protější rukojeť

s ochranou proti pùsobení plamene a uchopova-
cím otvorem pro bezpeènou manipulaci

8 Odpružený pojistný šroub
Červený pojistný šroub zabraňuje zvyšování
tlaku, pokud rukojeti nejsou správně umístěny
jedna přes druhou, jak je to požadováno

9 Tìsnicí krytka
Zajištìní správného aroma

bl Prùhledný ovládací ventil 
ovládá tlak podle vybraného nastavení

bm Pojistný ventil 

ochrana před nadměrným tlakem s automatickým
odpouštěním tlaku a pojistkou proti vytváření
podtlaku

bn Bezpeènostní štìrbina
Tzv. “nouzový otvor” na okraji poklice, který plní
funkci dalšího bezpeènostního prvku

bo Gumové tìsnìní poklice 

pro utìsnìní tlakového hrnce a poklice

bp Vložka (perforovaná)*
pro pomalé vaření
(speciální příslušenství, viz strana 24)

bq Podpìra vložky*
pro uložení vložek (speciální příslušenství, viz
strana 24)

* Není souèástí standardní dodávky
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Před použitím si vždy ověřte, zda jsou 
bezpečnostní zařízení funkční a čisté:

- Zkontrolujte, zda odpružený pojistný šroub na
rukojeti poklice řádně pracuje.

- Zkontrolujte pojistný ventil.

Dříve než začnete vařit

13

Zkontrolujte, zda ukazatel tlaku řádně  
pracuje. Může se volně pohybovat?

Zkontrolujte, zda je gumové těsnění   
poklice uloženo podél vnitřního okraje 
poklice. 

Pokud gumové těsnění poklice zhnědne, ztvrdne nebo
bude poškozené, vyměňte jej. (Používejte pouze origi-
nální náhradní součásti Sicomatic®). K tomu dochází
nejčastěji asi po 400 použitích tlakového hrnce, nic-
méně měli byste tak učinit minimálně každé dva roky.
Pokud tyto limity překročíte, bezpečnostní funkce
gumového těsnění poklice může být narušena. 

Příčiny/poruchy
vedoucí k aktivování pojistného zařízení musí být
odstraněny před dalším použitím tlakového hrnce
(například ucpání průhledného ovládacího ventilu). 

Viz také "Snadné odstranění poruch" na stranách 20 a
21.
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Uzavírání hrnce Sicomatic® t-plus

14

Před uzavřením tlakového hrnce otřete jeho okraj a
gumové těsnění, aby na nich neulpěly žádné nečistoty
zabraňující dokonalému utěsnění.

Umístěte poklici tak, aby obě značky na poklici (obrá-
zek 1) i rukojeti tlakového hrnce (obrázek 2) byly přes-
ně zarovnány jedna přes druhou (obrázek 3).

Stiskněte rovnoměrně poklici na straně proti rukojeti.
Při stisknutí současně zatlačte rukojeť poklice doleva,
až bude umístěna přesně proti rukojeti tlakového
hrnce a uslyšíte zacvaknutí na místě.

2

3

Poklici hrnce Sicomatic® t-plus (průměr 18 nebo
22 cm) používejte s odpovídající dolní částí
Sicomatic® t-plus (18 nebo 22 cm)!

1
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Vaření v hrnci Sicomatic® t-plus

15

1. Naplòte kapalinou
Nalijte kapalinu vyžadovanou pro vytvoření páry na dno tla-
kového hrnce. (1/8 l pro hrnec 2.5 l Sicomatic® 1/4 l pro
hrnec 3.0 l + 4.5 l Sicomatic® / 3/8 l pro hrnec 6.5 l
Sicomatic®). Jako kapalinu můžete použít vodu, vývar nebo
omáčku atd.

Vždy plňte požadované dostatečné   
množství kapaliny (vody), aby se mohla 
vytvářet pára. Talkový hrnec nesmí být 
za žádných okolností "vyvařen" do sucha, 
jinak může dojít k poškození hrnce nebo 
varné plotýnky.

2. Naplňte potravinami
Potravinami hrnec naplňte přímo nebo je umístěte do
vložky na potraviny a tu poté uložte do hrnce. 
� Sůl přidejte až poté, co se voda začala vařit a důk-

ladně ji promíchejte, aby se zabránilo erozi dna tla-
kového hrnce.

� Při vaření nadmìrnì bobtnajících nebo pìnivých potra-
vin používejte maximálnì 1/2 plnicího objemu hrnce.
Pìnivé potraviny nejprve pøiveïte do varu v otevøe-
ném tlakovém hrnci, stáhnìte pìnu a až poté
Sicomatic® uzavřete.

� Při vaření  všech ostatních potravin používejte maxi-
málnì 2/3 plnicího objemu hrnce.

Zkontrolujte, zda je dostatek prostoru mezi vařenými

potravinami a poklicí, ukazatelem tlaku a souèástmi
ventilu.  Potraviny musí být od tìchto souèástí vždy
dostateènì daleko .
3. Uzavřete tlakový hrnec
Dodržujte pokyny na stranì 9.
4. Uveďte do varu na plotýnce s dostatečným výkonem

Při používání plynového vařiče: Aby  
nedocházelo ke ztrátě energie a přehřívání, 
nebo zničení rukojetí tlakového hrnce, 
nenastavuje výkon plynového hořáku na 
větší výšku, než ke dnu tlakového hrnce.

5. Nastavení úrovně vaření / uvedení do varu
Zvolte nastavení 1 nebo 2 přesunutím posuvného ovlada-
če. Odvzdušnění je provedeno automaticky pomocí auto-
matického odpouštěcího mechanismu, který se aktivuje
průtokem vzduchu tak, že při uvádění do varu není nutné
provádět odvzdušňování ručně. Pokud je rychlost cirkula-
ce dostatečně vysoká, ventil  se uzavře sám. Pak se
začne vysouvat ukazatel tlaku a tedy i přetlak.
6. Vaření
Skutečný provozní tlak nebo teplota a proto o počátek
času vaření jsou dosaženy v okamžiku, kdy začne uchá-
zet pára při vybraném nastavení a na ukazateli tlaku je
možné pozorovat kroužky nastavení 1 nebo 2. Nyní sniž-
te výkon vařiče, až pára přestane ucházet. Toto nastavení
udržujte až do konce času vaření a to odpovídajícím
nastavením teploty na vařiči.
Pokud budete v hrnci Sicomatic® i nadále vařit na příliš
vysoký výkon, bude hluk postupně větší a pára bude
ucházet otvorem na rukojeti poklice (ve středu poklice).
Snižte topný výkon a vyhněte se tak zbytečnému plýtvání
energií a také riziku vyvaření hrnce do sucha.
Nikdy neponechávejte hrnec Sicomatic® při použití bez
dozoru.
7. Uvolnìní páry/ chladnutí Viz pokyny na straně 10.

8. Otevření hrnce Sicomatic® Viz pokyny na straně 9.
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16

Vaření v děrované vložce
(speciální příslušenství)
� Zelenina
� Ryba
� Konzervace
� Výroba šťáv
� Jemné potraviny
Při vaření zeleniny naplňte 2-3 hrnky kapaliny (podle
velikosti tlakového hrnce) přímo na dno hrnce, aby se
vytvořila pára (pro dochucení lze přidat bylinky, koření
atd.). Pak vložte děrovanou vložku s omytou zeleninou.
Tato vložka zajišťuje, aby zelenina nebyla poškozena
vodou, ale uvařena skutečně pouze v páře. Naplňte
tlakový hrnec do 2/3 a ponechte dostatek volného pro-
storu mezi vařenými potravinami a poklicí, ukazatelem
tlaku a součástmi ventilu.

Vaření v neděrované vložce
(speciální příslušenství)
� Zmrazené potraviny
� Přílohy, např. rýže
� Výroba šťáv (jako lapač)
Přidejte kapalinu (na dno tlakového hrnce):
viz Vaření v děrované vložce.

Je důležité postupovat podle pokynů pro plnicí
objemy (viz strana 7).

Vaření na dně tlakového hrnce
(maso)
Rozehřejte tuk v otevřeném hrnci Sicomatic® a lehce
osmahněte okořeněné maso na všech stranách. Pak
přidejte horkou vodu (v závislosti na receptu). Větší
kousky masa by měly být nakrájeny, aby se zkrátil čas
vaření.

Vaření v hrnci Sicomatic® t-plus
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� Nastavení 0 
Vaření bez tlaku páry
Kromě nastavení tlaku páry můžete 
používat hrnec Sicomatic® t-plus 
také jako běžný hrnec pro energetic-
ky úsporné vaření vody.

Vaření v hrnci Sicomatic® t-plus

17

Moderní tlakové hrnce, jako je Sicomatic® t-plus, mají
3 nastavení.
0- Vaření bez tlaku páry
1. Nastavení 1 - Pomalé (mírné) vaření
2. Nastavení 2 - Rychlé vaření
Tato tři nastavení zajišťují vhodné vaření křehkých,
jemných potravin a také pokrmů s normálním časem
vaření.
Hrnec Sicomatic® t-plus má 3 úrovně nastavení, které
lze snadno a pohodlně zvolit posuvným ovladačem.

Co ve skutečnosti 3 nastavení znamenají?
Tlak a teplota na sobě fyzikálně vzájemně závisejí, tj.
čím vyšší tlak, tím vyšší teplota. Při vaření bez tlaku
páry vaříte bez jakéhokoliv tlaku, vytvářeného funkcí
ovládacího ventilu.
Pokud zvolíte nastavení 1, průhledný ovládací ventil se
otevře při tlaku 0.2 bar/20 kPa a vyšším. Tím se ome-
zuje teplota v tlakovém hrnci asi na hodnotu 105 °C.
Proto je mírně unikání páry příznakem příliš vysokého
topného výkonu. Nastavení 2 plní stejnou funkci, nic-
méně při tlaku 0.9 bar/90 kPa a teplotě asi 119 °C.

� Nastavení 2 
(asi 119 °C / 2. bílý kroužek)
Nastavení je důležité pro vaření a
dušení pokrmů s delším časem přípra-
vy, zachování šťávy a sterilizování,
například pro všechny houževnaté
potraviny, jako je maso, pro polévky a
dušené maso.

� Nastavení 1 
(asi 105 °C / 1. bílý kroužek)
Používá se pro napařování a dušení
jemných potravin s krátkou dobou
vaření. Potraviny jsou umístěny do
vložek a nejsou to louhovány ve vařící
vodě, například v případě jemné zele-
niny a ryb.

Stávající generace hrncù Sicomatic® t-plus je tech-
nicky bezkonkurenční. 
Hrnce Sicomatic® t-plus jsou opatřeny unikátním 
systémem ventilu s torzními pružinami. Pokud je pře-
kročeno předvolené nastavení, nedojde k prudkému a
alarmujícímu uvolnění páry, ale velmi plynulému a
postupnému uvolňování páry. U některých tlakových
hrnců se dvěma nastaveními prodleva při snížení top-
ného výkonu vedla k nadměrnému překročení teploty
pro nastavení 1. Systém ventilu hrnce Sicomatic® t-plus
tomuto zabraňuje. Slabé uvolnění tlaku je aktivováno
ihned, jakmile je nastavená teplota překročena i slabě.
V takovém případě okamžitě snižte topný výkon a
zabraňte tak dalšímu zvyšování teploty.
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1.3 Chlazení vodou
Třetí možností je ochlazení vodou. V takovém případě
podržte tlakový hrnec pod tekoucí vodou, dokud se
ukazatel tlaku automaticky zcela nezasune zpět do
rukojeti poklice. Nesměřujte proud vody na rukojeť
poklice, protože jsou zde ventily a voda by mohla pro-
niknout do tlakového hrnce. Tímto způsobem se v tla-
kovém hrnci vytvoří zkondenzovaná voda, která bude
kapat na uvařené potraviny. 
2. Otevírání
Sejmìte hrnec Sicomatic® t-plus z vařiče a položte jej
na vhodný povrch, pak postupně přesuňte posuvný
ovladač dozadu do polohy “O”  a krátce hrncem zatře-
ste, pokud je naplněn dužinatým obsahem. Podržte
posuvný ovladač v této poloze a současně přesuňte
rukojeť na poklici doprava, až je značka na poklici (I) a
na dlouhé rukojeti tlakového hrnce (I) vyrovnány přes
sebe. Nyní můžete poklici sejmout.  

Pokud bude posuvný ovladač přesunut 
dozadu k dorazu příliš, a v hrnci bude
tlak, pojistný mechanismus proti zbytko-
vému tlaku se aktivuje a zablokuje 
mechanismus otevírání. Uvolnění prove-
dete krátkým přesunutím posuvného 
ovladače směrem k ukazateli tlaku tak, 
aby pojistný mechanismus proti zbytkové
mu tlaku mohl být po uvolnění tlaku 
odjištěn.

Správné uvolòování páry a otevírání

18

1. Snižte tlak
Tlak musí být snížen před otevřením tlakového hrnce.
Na konci vaření vždy proto sejměte hrnec z vařiče a
umístěte jej na stabilní povrch. Tlak lze snížit následu-
jícím způsobem.  
1.1 Rychlé uvolnění páry
Toto provedete postupným stisknutím posuvného ovla-
dače do polohy 0, až pára přestane ucházet a ukazatel
tlaku na rukojeti se zcela zasune. Udržujte ruce, hlavu a
tělo mimo nebezpečnou oblast, abyste se neopařili.
Tato metoda není vhodná pro pěnivé nebo dužinaté
potraviny, jako jsou polévky, luštěniny, dušené maso,
vývary, droby a těstoviny.

1.2 Chladnutí
Druhou možností je vyčkat, dokud se ukazatel tlaku
zcela nezasune do výchozí polohy v rukojeti poklice.
Tato metoda se obzvláště doporučuje pro pěnivé nebo
dužinaté potraviny. Protože se potraviny během chlad-
nutí dovařují, zkraťte proto čas vaření odpovídajícím
způsobem.

Nezapomeňte: Nikdy tlakový hrnec neo-
tevírejte silou a neměňte bezpečnostní
zařízení! Tlakový hrnec může být ote-
vřen snadnou pouze pokud je bez tlaku.
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ovládacího ventilu jej zašroubujte o jednu celou 
otáčku.
Čištění/výměna gumového těsnění poklice
Čištění provádějte pod horkou tekoucí vodou nebo v
mýdlové vodě. 
Jakmile gumové těsnění poklice ztvrdne nebo se poš-
kodí (zhnědnutí), musíte jej vyměnit. K tomu dochází
nejčastěji asi po 400 použitích tlakového hrnce, nic-
méně měli byste tak učinit minimálně každé dva roky.
Pokud tyto limity překročíte, bezpečnostní funkce
gumového těsnění poklice může být narušena. 

Skladování
Vyčištěný a suchý hrnec Sicomatic uložte na čistém,
suchém a bezpečném místě. Neukládejte poklici ve
funkční poloze, ani ji neuzavírejte, ale odložte ji obrá-
ceně na okraj tlakového hrnce. 

Výměna těsnicí krytky
Pokud je těsnicí krytka vadný, ihned ji vyměňte za
novou. Předtím vyčistěte plochu ukazatele tlaku a pak
nasaďte navlhčenou těsnicí krytku.

Používejte pouze originální náhradní  
součásti Sicomatic®. Pouze tak může být 
zajištěna funkce a bezpečnost tlakového 
hrnce. Je velmi důležité, aby těsnicí krou
žek poklice byl opatřen označením 
“Sicomatic®”.

Péče a údržba

19

Čištění tlakového hrnce
Zbytky potravin mohou být normálně snadno odstraně-
ny v případě, že po vyprázdnění tlakového hrnce jej
vypláchněte trochou vody. Pokud v hrnci kousky potra-
vin ulpí, neseškrabujte je, ani nepoužívejte drátěnku,
místo toho místo namočte a vyvařte do čista s pomocí
speciálního čističe Silit na ocel nebo nerezovou ocel a
prostředku Silargan® od společnosti Silit. Dolní část
tlakového hrnce může být samozřejmě vyčištěna v
myčce. 
Čištění poklice
Víko může být opláchnuto pouze horkou tekoucí vodou
(případně s přídavkem tekutého čisticího prostředku). V
takovém případě vyjměte gumové těsnění poklice a
omyjte jej samostatně.
Ventil a otvor pro únik páry stačí rovněž vyčistit pouhým
opláchnutím pod tekoucí vodou. Poté jednotlivé součásti
sestavte.
� Poklici vždy vyčistěte ručně a neukládejte ji do

myčky. (Nepoškodí se tak těsnění).
� Ani při důkladném čištění nedemontujte rukojeť

poklice! Ponechte demontáž a montáž rukojeti pokli-
ce pouze na autorizovaném servisním středisku
(dodavatel společnosti Silit nebo poprodejní servis
společnosti Silit).

� Při důkladném čištění (ruční čištění) sejměte průhled-
ný ovládací ventil a vyčistěte jej samostatně.

Čištění prùhledného ovládacího ventilu
Chcete-li provést vyčištění průh-
ledného ovládacího ventilu, vyj-
měte jej a opláchněte. Opětovné
vložení usnadníte namočením
okraje otvoru ventilu ve víku v
mycím prostředku. Po vložení
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Snadné odstranění poruch

20

Co dìlat, když… Může to být v důsledku některé Náprava          
následující příčiny

Uvedení do varu trvá příliš dlouho Příliš nízký výkon – Zvolte nejvyšší nastavení výkonu

Na ukazateli tlaku se vytvářejí Tìsnicí krytka je vadná – Vložte novou těsnicí krytku
pára a kapky vody  

Ukazatel tlaku se nevysouvá 1) Posuvný ovladač je stále ve výchozí – Stiskněte posuvný ovladač a přes- 
poloze uňte jej do požadované polohy

2) Příliš nízký výkon – Zvolte nejvyšší nastavení výkonu
3) Nedostatek kapaliny pro vytváření páry  – Otevřete tlakový hrnec a přidejte  

kapalinu
4) Gumové těsnění poklice je vadné – Vyměňte za nové originální gumové 

těsnění poklice Sicomatic

Během vaření se neustále  1) Cizí částice na gumovém těsnění – Otevřete tlakový hrnec a otřete 
vytvářejí pára a kapky vody poklice a jejím okraji okraj poklice hrnce 
na okraji poklice     2) Gumové těsnění poklice je vadné – Vložte nové originální gumové 
(krátký výskyt není žádnou těsnění poklice Sicomatic®

závadou, bez následku 2)

Během uvádění do varu se neu-  Gumové těsnění poklice je vadné, ztvrdlé, – Vložte nové originální gumové 
stále vytvářejí pára a kapky vody  křehké, popraskané, spálené, poškozené   těsnění Sicomatic®

nebo opotřebované. 

Netěsnost obzvláště na nastavení 1) Zkuste přesunout posuvný ovladač na – Posuvný ovladač je nastaven na příliš 
1: Pokud neuchází další pára, bylo nastavení 2 nízké nastavení 1 a vytváření páry 
nastavení výkonu příliš vysoké pro Sejměte hrnec Sicomatic® t-plus
nastavení pomalého vaření 1. z vařiče a přesuňte posuvný ovladač

na nastavení 1 uvolněním páry
2) Pokud i přes nastavení 2 – Opláchněte průhledný ovládací ventil 

nebo vložte nový (viz strana 19 “Čištění
průhledného ovládacího ventilu”)

Během vaření dochází k 1) Topný výkon nastaven na příliš vysokou – Snižte topný výkon
nežádoucímu ucházení páry teplotu
nebo zaseknutý 2) Průhledný ovládací ventil je znečištěný  – Vyjměte a opláchněte průhledný 

ovládací ventil a vložte zpět  ovládací ventil a vložte zpět 

Během vaření vychází silný 1) Průhledný ovládací ventil je znečištěný – Vyjměte a opláchněte průhledný
proud páry z rukojeti poklice nebo zaseknutý ovládací ventil a vložte zpět 

2) Aktivuje se pojistný ventil – Kontaktujte svého specializovaného 
dodavatele
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Snadné odstranění poruch
Co dìlat, když… Může to být v důsledku některé Náprava          

následující příčiny

Poklici nelze otevřít 1) Tlakový hrnec je pod tlakem – Uvolněte páru nebo ponechte vych
ladnout, dokud se ukazatel tlaku 
zcela nezasune zpět, za žádných 
okolností

2) Pojistný mechanismus proti – Uvolněte pojistný mechanismus proti 
zbytkovému tlaku je zaseknutý zbytkovému tlaku přesunutím posuv

ného ovladače tam a zpět, otevřete 
silou, pokud je zaseknutí pouze mírné 
(ukazatel tlaku se musí zasunout) 

– Ukazatel tlaku restujte pouze tehdy, 
když nevychází další pára a opatrně 
otevřete

Rukojeť poklice je poškozená Nesprávná manipulace – Vyměňte rukojeť poklice za novou 
originální náhradní součást

Rukojeť na dolní částic tlakového Stopy opotřebování  – Dotáhněte šroub šroubovákem
hrnce je uvolněná

Rukojeti tlakového hrnce jsou Nesprávná manipulace – Je důležité tyto součásti vyměňo
poškozené vat za nové, originální rukojeti hrnce 

Sicomatic. Kontaktujte svého 
specializovaného dodavatele  

Poklice se obtížně uzavírá Gumové těsnění poklice není oblé – Natřete vnější břity gumového 
těsnění poklice tenkou vrstvou 
obyčejného kuchyňského oleje

Po uzavření nelze posuvný ovladač Ukazatel tlaku se vysunul a vyčnívá z – Přesuňte posuvný ovladač lehce a 
přesunout z polohy nastavení 0 do rukojeti nikoliv silou tam a zpět
požadovaného nastavení 1 nebo 2 – Sejměte hrnec Sicomatic z vařiče, 

uvolněte páru, otevřete a uzavřete 
hrnec Sicomatic, pak nastavte 
posuvný ovladač na požadované 
nastavení a položte hrnec Sicomatic 
na příslušnou plotnu vařiče

Ukazatel tlaku zůstává vysunutý, – Ochranná krytka aroma je otočená – Ruční resetování ukazatele tlaku
pára dále již neuchází – Ukazatel tlaku je zaseknutý – Pokud by k tomu docházelo častěji, 

kontaktujte svého specializovaného 
dodavatele
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Dokonalé pro polévky a maso dušené ve vlastní
šťávě:
Pokud se časy vaření masa a zeleniny neliší příliš,
maso se nejprve osmahne a pak se přidá zelenina s
tekutinou k slabému vaření.
Pokud se časy vaření liší příliš, musí se proces vaření
masa přerušit a přidat zelenina na několik posledních
minut, aby na konci bylo vše připraveno dohromady.
Následující pravidlo platí pro polévky a maso dušené
ve vlastní šťávě:

� Pěnivé potraviny, například luštěniny a vařené
maso, uveďte do varu se otevřenou poklicí, stáhně-
te pěnu a až poté tlakový hrnec uzavřete.

� Páru uvolňujte postupně a velmi pomalu, stejně tak
postupujte v případě ochlazování.

� Posuvným ovladačem zvolte nastavení 2 pro luště-
niny, ale vařte na velmi mírném topném výkonu.

Polévky a dušení ve vlastní šťávě Zelenina

22

Průvodce časy vaření
Přesné časy vaření závisí na velikosti, čerstvosti a tex-
tuře vařených potravin. Typy ploten, například indukč-
ní, plynová, sklokeramická mají rovněž vliv na časy
vaření. Časy vaření  jsou uváděny pro 500 g potravin.
Jinak se vyžaduje větší objem kapaliny. Pro tyto časy
vaření se nevyžaduje namáčení.

Stanovené časy vaření jsou pouze 
referenční, použijte je jako orientační,
brzy zjistíte časy, které vám vyhovují 
nejlépe. Pro časy vaření, které nezá-
visí pouze na kvalitě potravin, ale na 
následujících faktorech uvedených 
níže:

� Pokud nakrájíte zeleninu na menší kousky, zkrátíte 
tím èas vaøení.
Pokud není uvedeno jinak, časy vaření jsou založeny
na kouscích "velikosti kostky cukru".

� Křupavější zelenina, “al dente”, vyžaduje kratší časy
vaření. Časy pro uvaření do křupava (al dente) a
"dostatečné uvaření" jsou uvedeny samostatně.

� Čím větší množství vaříte, tím delší bude čas vaření.
Množství by nemělo být příliš velké, pokud chcete
vařit na stupeň "al dente", jinak tohoto stupně uva-
ření dosáhnete pouze na povrchu, uvnitř budou
potraviny stále nedovařené.

Ve většině případů nehrají malé rozdíly času žádnou roli.
Jedna minuta však v případě zeleniny znamená uvaření
ze stupně "al dente" na "dostatečné uvaření".
Časy vaření vždy začínají s prvním únikem páry a jsou
velmi krátké. 
Následující časy vaření jsou pro zeleninu ve vložce.
Taková zelenina není ovlivňována vodou a proto se v ní
nemůže vylouhovat.

Pokud jste na pochybách, je možné vždy
doporučit následující pravidlo:
Lepší je vařit kratší dobu, než delší, 
protože vždy můžete potraviny ještě d
ovařit, zatímco rozvařené potraviny již 
nikdy nebudou "křupavé".
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� Maso dušené ve vlastní šťávě se v hrnci Sicomatic®

nejprve osmahne. Požadovaný objem kapaliny se
přidává až v okamžiku započetí slabého vaření

� Pokud jsou kusy masa příliš velké, je vhodné je
nakrájet, osmahnout samostatně a pro další vaření
rozvrstvit.

� Maso se vaří  s 1-11/2 L kapaliny v kapaliny v tla-
kovém hrnci.

� Časy vaření závisí ve velké míře na velikosti, stáří,
textuře a kvalitě vařených potravin. Proto uvádíme
časy vaření s odkazem na několik kategorií, s
uvážením těchto faktorů.

� Časy vaření začínají okamžikem, kdy je vidět 2.
kroužek na ukazateli tlaku, vždy se počítají pro
množství 500 g.

Dùležité: Před uzavřením tlakového hrnce vždy stáhněte
pěnu z vařícího masa. Před otevřením tlakového hrnce jej
ponechte vychladnout nebo postupně velmi pomalu vypu-
sťte páru.

Maso Èerstvá ryba

Ryba mùže rychle ulpìt k povrchu hrnce. Proto za
žádných okolností nevypouštějte páru, ale sejměte
tlakový hrnec z vařiče a ponechte jej vychladnout.
Jakmile se ukazatel tlaku zasune do rukojeti, ihned
sejměte poklici.

Cereálie
Různé typy pšeničných potravin vyt-
vářejí základ pro zdravé stravování.
Je nutné je vařit dlouho a často vyž-
adují namáčení několik hodin pře-
dem. Hrnec Sicomatic tyto dlouhé
časy vaření zkracuje až o 2/3 a zcela

eliminuje nutnost předchozího namáčení. Další výho-
dou vaření cereálních potravin v hrnci Sicomatic je
to, že vitamíny a minerály celozrnných potravin jsou
obzvláště dobře zachovávány při vaření na nastavení
1, navíc se uspoří velmi mnoho energie. Při vaření
pšeničných potravin platí následující pravidlo: přidej-
te dvojnásobné množství kapaliny vzhledem k mno-
žství pšeničných potravin (tj. pro 100 g zrní přidejte
200 cm kapaliny).
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Příslušenství hrnce Sicomatic® t-plus
(volitelně, není součástí standardní dodávky)

1                   2

Neperforovaná vložka, nízká

∅ 22 cm katalogové číslo
8031.7011.01
pro 4.5 a 6.5 litrový hrnec
Sicomatic® t-plus

Podpìra vložky 
∅ 22 cm

katalogové číslo
0066.6000.01
pro 4.5 a 6.5 litrov hrnec
Sicomatic® t-plus

Prùhledný ovládací ventil
H09F

katalogové číslo
9523.8020.01

Perforovaná vložka, nízká
∅ 18 cm katalogové číslo
8018.7011.01
pro 2.5 litrový hrnec Sicomatic®  

t-plus
∅ 22 cm katalogové číslo
8032.7011.01
pro 4.5 a 6.5 litrový hrnec 
Sicomatic® t-plus

Kapalný čisticí prostředek (1)

katalogové číslo
9808.0000.01

Speciální čisticí prostředek (2)
(prášek)

katalogové číslo
9806.0010.01

Víko, komplet

∅ 18 cm katalogové číslo
8007.6021.14

∅ 22 cm katalogové číslo
8008.6021.14

Neperforovaná vložka

∅ 22 cm katalogové číslo
7022.6022.01
pro 4.5 a 6.5 litrový hrnec
Sicomatic® t-plus

Protější rukoje (nasazovací
rukoje s pružinou)

∅ 18 cm katalogové číslo
9252.9302.01

∅ 22 cm katalogové číslo
9252.9304.01

Součásti časovače
plast

katalogové číslo
0068.2420.01

Rukojeť víka, komplet
(včetně šroubu rukojeti
víka a ukazatele tlaku)

9249.9004.01

Časovač Silit 2000
plast

katalogové číslo
0068.0010.01

Časovač Pico

katalogové číslo

0068.0012.01

Kuchyňský časovač

Diavolo

katalogové číslo

0068.0015.01

Perforovaná vložka,  
vysoká
∅ 22 cm

katalogové číslo
8033.7011.01
pro 4.5 a 6.5 litrový hrnec
Sicomatic® t-plus

Těsnění krytky
(3 kusy v sáčku)

katalogové číslo
9524.8020.01

Těsnění víka

∅ 18 cm
katalogové číslo
9067.8900.01

∅ 22 cm
katalogové číslo
9067.8901.01

Náhradní součásti pro
hrnec Sicomatic®  t-plus

Dlouhá rukojeť pro zák-
ladnu hrnce

∅18 cm katalogové číslo
9253.9002.01 pro 
2.5 litrový hrnec
Sicomatic® t-plus

∅22 cm katalogové číslo
9253.9003.01 pro 
3.0 litrový hrnec
Sicomatic® t-plus

∅ 22 cm katalogové číslo
9253.9004.01 pro
4.5 - 6.5 litrový hrnec
Sicomatic® t-plus

Časovač il Tempo

katalogové číslo

0068.0013.01
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Tabulka časů vaření
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Průvodce časy vaření
Časy vaření jsou vždy uváděny pro 500 g potravin

Ryba
(neuvolòujte páru, viz strana 23)
Èasy vaøení platí pro 1000 g ryby.

Treska I přibližně 7 min
Úhoř I přibližně 7 min
Treska I přibližně 7 min
Platýs I přibližně 7 min
Filety z platýse I přibližně 4 min
Tresèí filety I přibližně 7 min
Okouník modroústý I přibližně 7 min
Steaky ze žraloka I přibližně 6 min
Plotice I přibližně 4 min
Pstruh na modro I přibližně 5 min

Přílohy
Knedlíky I přibližně 6 min
Tìstoviny II přibližně 6 min
Rýže I přibližně 7 min
Rizoto I přibližně 7 min

Maso dušené ve vlastní 
šťávě
(Pøed uzavøením hrnce stáhnìte pìnu; viz 
strana 22) 
Èasy vaøení platí pro 400 g luštìnin.

Fazole, obyèejná II přibližně 20 min
Hrách, loupaný II přibližně 10 min

Ovoce
Jablkové pyré (osminy) I přibližně 4 min
Dušené jablko (osminy) I přibližně 3 min
Dušené třešně I přibližně 2 min
Dušené angrešty I přibližně 3 min
Dušené hrušky (osminy) I přibližně 3 min
Dušená rebarbora I přibližněì 3 min

Zelenina (al dente)
(Èasy vaøení jsou založeny na kusech velikosti

kostky cukru)

Chřest (celý) I přibližně 3 min
Baklažán I přibližně 2 min
Fazole, francouzské I přibližně 7 min
Brokolice I přibližně 3 min
Bruselská kapusta I přibližně 4 min
Zelí, bavorské, ”Bayrisch Kraut” II přibližně 4 min
Zelí, čínské I přibližně 1 min
Zelí, nakládané, ”Sauerkraut” II přibližně 10 min
Zelí, červené II přibližně 4 min
Zelí, savojské (šestina) I přibližně 6 min
Zelí, savojské (krájené) I přibližně 3 min
Zelí, bílé (šestina) I přibližně 6 min
Zelí, bílé (krájené) I přibližně 3 min
Mrkev I přibližně 3 min
Kvìták (kusy) I přibližně 3 min
Celer I přibližně 2 min
Čekanka I přibližně 1 min
Cukety I přibližněì 2 min
Brukev I přibližně 4 min
Pórek I přibližně 2 min
Houby I přibližně 1 min
Paprika I přibližně 2 min
Brambory I přibližně 4 min
Brambory, ve slupce II přibližně 12 min
“Kozí brada, fialová” (celá) I přibližně 6 min
Špenát, celé listy I přibližně 1/2 min
Rajská jablíèka (celá) I přibližně 1 min
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Maso
Hovìzí II přibližně 25 min

Steakové filety II přibližně 10 min

Guláš II přibližně 15 min

Ledvinky II přibližně 15 min

Roštìná II přibližně 20 min

Roláda II přibližně 15 min

Telecí
Steakové filety II přibližně 15 min

Ledvinky II přibližně 15 min

Roštìná II přibližně 20 min

Vepřové
Filet II přibližně 8 min
Koleno, čerstvé II přibližně 30 min

Roštìná II přibližně 20 min

Mleté maso
Sekaná II přibližně 15 min

Nadívané zelí II přibližně 10 min

Kuře
Prsa/stehno II přibližně 15 min

Jehnìèí
Roštìná II přibližně 10 min

Skopové
Roštìná II přibližně 10 min

Maso
Zvěřina
Stehno II přibližně 20 min
Roštìná II přibližně 20 min
Høbet II přibližně 15 min

Králík
Stehno II přibližně 15 min
Roštìná II přibližně 15 min

Krocan
Prsa II přibližně 15 min
Stehno II přibližně 15 min

Husa
Prsa II přibližně 30 min
Stehno II přibližně 30 min

Kachna
Prsa II přibližně 15 min
Stehno II přibližně15 min

Cereálie
Nìkteré zde uvedené cereálie vyžadují èasy 
namáèení 6 až 10 hodiny a èasy nabobtnání
10 až 30 minut

Pohanka I přibližně 2 min
Loupaný jeèmen I přibližně 23 min
Loupaný oves I přibližně 5 min
Proso I přibližně10 min
Přírodní rýže I přibližně 10 min
Žito I přibližně 20 min
Špalda I přibližně 15 min
Pšenice I přibližně 30 min
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