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1. ВСТУП

Вітаємо з покупкою!
Більше 30 років компанія Cuisinart® створює кухонні
прилади, що дозволяють пристрасним кулінарам-
аматорам та професійним кухарям виражати свої 
творчі ідеї у повному обсязі.
Всі прилади Cuisinart® створюються в результаті тісної
співпраці інженерів та найвидатніших кулінарів, таких 
як ПольБокюз.У кожному приладі поєднуются 
надійність, інновації, ефективність та ергономічність.
Наша продукція, що виготовляється з професійних 
матеріалів, таких як сатинована нержавіюча сталь, з 
легкістю підійде до інтер’єру будь-якої кухні завдяки її 
простому та елегантному дизайну.

2. ОПИСАННЯ ПРИЛАДУ

1. Кришка
2. Шість скляних стаканчиків з кришкою (125 мл)
3. Два пластикових стакан чика з кришкою  (250 мл)
4. Два фільтри для сиру
5. Корпус приладу
6. Панель управління
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3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

A.ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

1. Перед першим використанням зніміть з приладу  
упаковку. Помийте всі аксесуари (стаканчики, фільтри та 
кришки) у теплій мильній воді. Ретельно сполосніть їх та 
насухо витріть. 
2. Для досягнення ідеального результату поставте прилад на   
рівну поверхню. Не рухайте прилад під час приготування йогурту.   
Поставте прилад на стійку поверхню, яка не вібрує від інших 
електроприладів (наприклад, холодильника).

Б. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Даний прилад має  два робочих режими:

: ідеальна температура для приготування йогурту.

: ідеальна температура для приготування сирів фромаж блан, 
фесель та фромаж фре).

Для кожного режиму можна налаштувати тривалість готування:
+ : збільшити тривалість (до 19 годин)
- : зменшити тривалість (до 1 години).

В. ПРИГОТУВАННЯ ЙОГУРТУ

Основний рецепт
Використовуйте інгредієнти кімнатної температури:
- 1 літр пастеризованого незбираного жирного молока
- 1 звичайний йогурт

• Приготуйте суміш  за рецептом (основним або Вашим 
власним).
• Розлийте суміш по скляним стаканчикам (125 мл).
• Поставте стаканчики без кришок у йогуртницю.
• Накрийте йогуртницю  чистою кришкою. 
• Під’єднайте йогуртницю до мережі.
• Натисніть кнопку  , увімкнеться індикатор, що означає 
початок приготування йогурту. На дисплеї висвітиться тривалість 
готування за умовчанням – 8 годин.
• Налаштуйте тривалість готування згідно Вашого рецепту або 
Вашого смаку, натискаючи кнопки ‘+’ та ‘-’.
• Коли прилад увімкнеться, таймер  почне зворотній відлік 
кожної  години. Остання година буде відраховуватися 
хвилинами. В кінці процесу пролунає 3-кратний звуковий сигнал 
про те, що приготування завершене. Після цього прилад 
вимикається.
Примітка: щоб вимкнути прилад до завершення процесу, 
натисніть кнопку       . 

• Накрийте стаканчики кришками та поставте їх у холодильник 
не менше ніж на 4 години до вживання йогурту.

Порада від шеф-кухаря
Щоб удосконалити приготування йогурту, важливо добре 
розібратися в процесі перетворення молока на йогурт.

Технологія
Йогурт – это ферментований молочний продукт. Щоб почалася 
ферментація, молоко треба нагріти до температури 40-45°C і 
додати у нього термофільні бактерії. Для розмноження бактерій 
потрібне тепле молоко. В гарячому молоці бактерії загинуть, а в 
холодному розмножуватися не будуть. Йогуртниця Cuisinart®
створює ідеальні умови  для розмноження бактерій. Вона 
нагріває молоко і підтримує його температуру на одному рівні, 
забезпечуючи прекрасні  умови для розмноження ензимів.
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Вибір молока
Жирність молока впливає на смак, консистенцію та поживну 
цінность кінцевого продукту. Найгустіший, найсмачніший та 
найжирніший йогурт, що має найвищу енергетичну цінність, 
виходить  з незбираного молока. Зі знежиреного молока  виходить 
більш рідкий та водянистий йогурт.

Пастеризоване знежирене або незбиране молоко
Найбільш поширене молоко, з якого Ви отримаєте найкращий 
результат.

Стерилізоване знежирене або незбиране молоко
З такого молока виходить йогурт досить густої консистенції без 
пінки.

Сире молоко
Перед використанням сире молоко рекомендується прокип’ятити, 
щоб убити всі шкідливі бактерії. При використанні козячого или 
овечого молока йогурт вийде не дуже густим. 

Соєве молоко
Використовуйте стерилізоване соєве молоко, в якому міститься 
фруктоза, мед або солод. Щонайменш один з цих інгредієнтів 
вкрай потрібен для ферментації молока. 

Сухе молоко
Додайте 4-5 ложок сухого молока до Вашого рецепту, щоб 
отримати густий йогурт, багатий на кальцій та протеїни. 

Рекомендована тривалість готування
Незбиране молоко: 8 – 9 годин
Знежирене молоко: 10 годин
Соєве молоко: 9 - 10 годин
Кип’ячене сире молоко: 8 годин

Вказаної тривалості рекомендується дотримуватися при 
використанні  молока кімнатної температури. Чим холодніше 
молоко, тим більше часу треба додати.

Ензими
Ви можете використовувати кілька видів  ензимів:
- Звичайний йогурт з магазину (бажано без молочного білка).
- Домашній йогурт  з Вашої останньої партії. Такий йогурт 
можна використовувати в  якості закваски не більше 6-8 разів 
поспіль. 
- Сухі  або сублімовані ензими. Дотримуйтесь вказівок із 
використання на упаковці. 

Поради
• Йогурт можна зберігати в холодильнику від 7 до 10 днів, але 
найкращі смакові  якості йогурт має в перші 4 дні після 
приготування. 
• Люди, що страждають на алергію або непереносимістю 
коров’ячого молока, можуть використовувати  овече або соєве 
молоко. Овече молоко багате на протеїни та легко 
засвоюється. 
• Під кришкою приладу може збиратися конденсат. Знімаючи 
кришку, стежте за тим, щоб конденсат не потрапив у 
приготований йогурт.
• Для приготування солодкого йогурту додайте до основного 
рецепту 125 мл згущеного молока. 

Г. ПРИГОТУВАННЯ КРЕМОПОДІБНОГО СИРУ (ФРОМАЖ 
БЛАН, ФРОМАЖ  ФРЕ)

Основний рецепт
Використовуйте інгредієнти кімнатної температури:

- 1 літр пастеризованого незбираного молока
- 2 десертних сирка
- 2 краплі сичужного фермента

• Приготуйте суміш за рецептом (основним или Вашим 
власним).
• Поставте фільтри в пластикові стаканчики (250 мл) і 
переконайтесь, що фільтри торкаються дна стаканчика.
• Розлийте суміш по стаканчикам (250 мл).
• Поставте стаканчики без кришок у прилад.
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• Накрийтеприлад чистою кришкою. 
• Під’єднайте прилад до мережі.
• Натисніть кнопку  , увімкнеться індикатор, що 
означає початок приготування сиру. 
• На дисплеї висвітиться тривалість готування за 
умовчанням – 8 годин.
• Налаштуйте тривалість готування згідно Вашого 
рецепту або Вашого смаку, натискаючи кнопки ‘+’ та ‘-’.
• Коли прилад увімкнеться, таймер  почне зворотній 
відлік кожної  години. Остання година буде 
відраховуватися хвилинами. В кінці процесу пролунає 3-
кратний звуковий сигнал про те, що приготування 
завершене. Після цього прилад вимикається.
Примітка: щоб вимкнути прилад до завершення 
процесу, натисніть кнопку      .

Зціджування сиру
• Дістаньте стаканчики з приладу.
• Поверніть фільтр у стаканчику на чверть оберта (див. 
малюнок).
• Поставте стаканчики в холодильник. Накрийте фільтр 
кришкою, щоб уникнути сторонніх запахів.
• Чим довше зціджується сир, тим густіша його 
консистенція.
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Тривалість  зціджування:
Фромаж блан: 2 - 4 години
Фромаж фесель: 6 - 10 годин
Фромаж фре: 12 - 24 години

Примітка: в процесі зціджування важливо відокремити 
сироватку. 
Після зціджування сир готовий до вживання.
Після тривалого зціджування можна починати процес 
дозрівання сиру.

Підготовка та дозрівання сиру
• Для отримання сухого сиру виложіть фромаж фре з форми 
на марлю або кухонний рушник, покладіть у сито і поставте 
на 12  годин у холодильник.
• Розгорніть сир і трохи посоліть його. Можна також 
приправити його різними травами  або спеціями, 
наприклад, зірою, коріандром, паприкою, чорним перцем 
тощо
•Перевертайте сир кожні 12 годин і соліть його.
• Повторюйте ці дії протягом 2-4 днів. 
• Для дозрівання сиру зберігайте його у добре
провітрюваному підвалі при температурі  біля 15°C та 
перевертайте його кожного дня.
Тривалість  дозрівання залежить від Вашого бажання. Через 
деякий час сир  дозріє достатньо для того, щоб 
задовольнити Ваш смак.

Порада від шеф-кухаря
Вибір молока
Чим жирніше молоко, тим густішим буде сир. Найкращі 
результати виходять з незбираного сирого або 
стерилізованого молока. Перед використанням сирого 
молока його слід прокип’ятити, щоб убити шкідливі 
бактерії. При використанні овечого або козячого молока 
утворюється більша кількість сироватки.

Рекомендована тривалість готування
Незбиране молоко: 12 годин
Знежирене молоко: 14 годин
Кип’ячене сире молоко: 10 годин 
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Дана тривалість  актуальна для молока кімнатної 
температури. Чим холодніше молоко, тим більше часу 
знадобиться на приготування.

Ензими
Ви можете використовувати  кілька видів  ензимів:
- Сирок фромаж фре з магазину.
- Стаканчик (125 мл) домашнього сиру фромаж блан або 
трохи сироватки  з Вашої останньої партії. Таку закваску 
можна використовувати не більше 4 разів поспіль. 
- Сухі  або сублімовані ензими. Дотримуйтесь вказівок із 
використання на упаковці. 

Сироватка
Сироватку треба використовувати  у додаток до ензимів для 
процесу звурдження молока. Сироватку можна купити в 
аптеці. Від 2 до 6 крапель на літр молока буде достатньо 
для приготування сиру.

Поради
• В кінці процесу готування за Вашим рецептом обережно 
додайте сироватку. Для отримання кращого результату 
акуратно перемішайте суміш, не збиваючи її. 
• Сир фромаж блан можна зберігати в холодильнику 
протягом одного тижня.
• Під кришкою приладу може збиратися конденсат. 
Знімаючи кришку, стежте за тим, щоб конденсат не 
потрапив у приготований сир.

4. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

• Перш ніж почистити прибор та сховати його до наступного 
використання, дайте йому повністю охолонути. Від’єднайте
прилад від мережі.
• Стаканчики, їхні кришки та кришку приладу можна мити в 
теплій мильній воді та витирати кухонним рушником. Всі ці 
предмети  можна також мити у верхньому кошику 
посудомийної машини. 

• Витирайте корпус і внутрішню поверхню приладу вологою 
тканиною. Не використовуйте абразивні  миючі засоби. 
• Не занурюйте корпус приладу у воду або інші рідини.

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

• УВАГА: поліетиленові пакети від приладу 
або 

упаковка можуть бути небезпечними. Щоб 
уникнути загрози удушення, зберігайте їх у
недоступному для дітей місці. Ці пакети та 
упаковка не призначені для ігор.

• Зберігайте інструкцію в надійному місці. Вона може 
знадобитися вам у майбутньому.
• Вимкніть прилад і від’єднайте його від мережі  одразу 
після використання, перед збиранням або розбиранням 
приладу, а також перед чищенням. 
• Ніколи не занурюйте вилку, мережний шнур або корпус 
приладу у воду або інші рідини.
• Зберігайте йогурт у холодильнику не більше 10 днів.
• Зберігайте сир у холодильнику не більше 7 днів. 
• Ніколи не ставте прилад у холодильник. 
• Якщо мережний шнур пошкоджений, то його заміну 
повинен виконувати виробник, його сервісний центр або 
інший кваліфікований спеціаліст, щоб уникнути небезпеки. .
• Використовуйте даний прилад лише з тими  аксесуарами, 
які входять до комплекту.
• Не користуйтесь приладом, якщо він упав або має видимі 
ознаки пошкодження. 
• Стежте, щоб мережний шнур не зависав з краю робочої 
поверхні та не торкався гарячих поверхонь.
• ВАЖЛИВО: не розбирайте корпус приладу. Не намагайтесь 
замінити або полагодити будь-які  деталі приладу. Ремонт 
приладу може здійснювати  лише виробник.
• Даний прилад не призначений для використання людьми 
(у  тому числі дітьми) з обмеженими фізичними та 
розумовими здібностями, а також без знань та досвіду 
роботи з приладом. Вони можуть користуватися приладом 
тільки під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку,
або дотримуючись інструкцій, наданих цією особою. За 
дітьми потрібно наглядати, щоб переконатися, що вони не 
грають із приладом. 
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• Даний прилад відповідає основним вимогам Директив 
04/108/ЕЕС (електромагнітна сумісність) та 06/95/ЕЕС 
(безпека побутового електричного обладнання).
• Даний прилад повинен використовуватися за 
призначенням виключно відповідно до вказівок, 
наданих у даній інструкції.

Не ставте скляні стаканчики (125 мл) або
пластикові  стаканчики (250 мл) у
мікрохвильову піч.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО 
ОБЛАДНАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ. 

Виходячи зі спільних інтересів, а також з метою  
активної участі у захисті навколишнього середовища:
• Не викидайте даний прилад разом із побутовими 
відходами. 
• Здавайте старі прилади у відповідні пункти збору, які 
існують у Вашій країні.
Деякі материали таким чином можуть бути перероблені 
та використані знову.


