
Arbetsplats: 
Viktigt: Ställ aldrig apparaten på eller bredvid en varm yta (t.ex. spisplatta) 

Apparaten får endast användas på ett jämnt, stabilt och temperaturbeständigt underlag. 
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Före första användningen: 

∙∙ Innan du fyller på vätska bör du rengöra apparaten noga en gång. 

∙∙ Diska behållaren med varmt vatten och lite diskmedel, skölj av den och torka den. 

∙∙ OBS! Doppa ej de elektriska delarna i vatten! 

∙∙ Torka endast av lockets insida med en fuktig trasa och torka. 

 
Vakuumering 
Använd endast påsar som kan användas för vakuumering. Vanliga påsar garanterar 

inte tillräcklig förslutning. Se till så att det inte ligger kryddor vid svetsfogen 

då de kan göra att svetsningen ej blir hermetiskt sluten. 

 
Inställning av apparaten 

 

 

∙∙ Tryck på På/Av-knappen   i minst 2 sekunder. Knappen lyser, på displayen lyser 

”40C”. Ställ in önskad temperatur med +/- knappen. Tryck sedan på Timer  . På 

displayen visas 00:01 timmar. Ställ in önskad tid med +/- och starta med Start/Stop 

-knappen  . Kort knapptryck = 1 minutsteg, långt knapptryck = snabbstegning. 

Maximal inställbar tid är 24 timmar. 

∙∙ När apparaten är i drift lyser kontrollampan. 

∙∙ Ca. 2-3 °C innan den förinställda vattentemperaturen nås, börjar lampan ‚temperatur’ 

att blinka. Lampan slutar att blinka då angiven timer-tid upphör. 

∙∙ Tryck på På/Av  för att stänga av maskinen. 

 
Vattenmängd 
Häll så mycket vatten i apparaten att det finns tillräckligt med plats kvar för livsmedlen. 

Fyll på vid behov tills vattnet når upp till 2 cm under kanten (Max). 

Livsmedlet ska alltid vara täck av vatten. Lägg i gallret så att livsmedlet inte ligger 



mot botten Skulle en luftblåsa göra att livsmedlet ej täcks helt av vatten så lägg en 

vikt, t.ex. en tallrik, på påsen. Om uppvärmt vatten används, behöver temperatursensorn 

några minuter innan den har anpassat sig till den inställda temperaturen. 

 
Kryddning 
Man kan krydda livsmedlet före vakuumeringen eller lägga med kryddor. 

Var försiktig med kryddningen eftersom tillagningen med sous-vide gör att livsmedlets 

egna smak bibehålls. 

 
Allmänt 
Genom sous-vide metoden pastöriseras livsmedlet vid exakt temperatur och får därigenom 

en längre hållbarhet. Kyl ner påsen direkt efter pastöriseringen med isvatten 

och förvara i kylskåp i 7°C, frys in eller ät genast. Pastöriseringen uppnås vid en kärntemperatur 

på ca 62°C. Generellt utvecklas livsmedel bäst vid temperaturer mellan 

55°C - 65°C. Temperaturer intill 65°C har en tolerans på +1°C. Vid temperaturer över 

70°C ligger toleransen på +2-3°C. Denna tolerans bör medräknas när önskad temperatur 

ställs in (ställ t.ex. in 72°C när en temperatur på 75°C önskas). 

 
Tillagningstiden beror på livsmedlets tjocklek 

∙∙ Apparaten fungerar endast riktigt när locket ligger på. 

∙∙ För djupfryst vara förlängs tiden med minst 20 %. 

∙∙ Alla tidsangivelser är ungefärliga färden och bör anpassas efter den egna smaken. 

∙∙ Fördubbla tiden för segt kött. 
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Låt inte temperaturen sjunka lägre än vad som anges 

i tillagningstabellen! 

Var god observera att tidsangivelserna i bruksanvisningen och de i recepthäftet är rekommenderade  

minimumtider när apparaten fyllts med varmt (lednings) vatten.  

Vid fyllning med kallt vatten ska tiden förlängas med ca 30 minuter. Fyll alltid vattenkaret, inkl. den 

vakuumförpackad maten, med vatten upp till „max“-märket. Detta säkerställer att den inställda  

temperaturen i sous vides intervall bibehållas upp till 65°C med +/- 1°C och upp till 70°C med +/- 2 - 3°C 

 

Livsmedlet kan i båda fallen läggas i vattenbadet omedelbart efter påfyllning och kan, på grund av sous  

vide-tekniken, också hållas kvar i vattnet betydligt längre än de angivna minimumtiderna  

utan att den önskade innertemperaturen överstiger den inställda. 

 
Efter tillagningen 
För hållbarhet: Kyl ner köttet i isvatten genast efter pastöriseringen. 

Därefter kan det förvaras flera dagar i kylskåp (7°C temperatur = 5 

dagar, 5°C temperatur = 10 dagar) utan kvalitetsförlust eller frysas in i frysbox/fack. 

För att tina upp det vakuumerade livsmedlet lägger du det i apparaten på ca 55°C 

låter det tina upp i påsen. Ta sedan ur det ur påsen och ät direkt eller stek det kort 

på hög värme. 

Äta direkt: Man kan naturligtvis även äta köttet direkt efter sous-vide tillagningen  

utan att kyla ner det. Exempelvis ge det en härlig yta genom att snabbt steka det i en het  
panna med lite olja, max. 1 minut per sida. Ju kortare stektid desto saftigare blir köttet.  
Man kan även pensla köttet med olja och bränna av det med en butangasbrännare.  
Innan köttet skärs upp bör man låta det vila i ca 2 minuter. 
 

Omvänd tillagning: Om man steker det råa köttet snabbt och sedan kryddar det 

innan vakuumeringen är köttet klart att ätas direkt efter sous-vide tillagningen. 

Man kan även tillaga en kryddad rödvin-balsamicofond, tillsätta köttet, vakuumera 

och sedan tillaga med sous-vide metoden. 

 
Rengöring och skötsel 
∙∙ Låt inget vatten stå kvar i behållaren efter användning. 

∙∙ Dra alltid ut elkontakten före rengöring. 

∙∙ Låt apparaten svalna till rumstemperatur. 

∙∙ Doppa ej den elektriska delen i vatten. 

∙∙ Lyft försiktigt ut kärlet ur apparaten. 

∙∙ Kärlet och locket kan rengöras i varmt vatten med vanligt diskmedel. 

∙∙ Torka sedan delarna noga och se till så att det inte finns kvar något vatten i locket. 

∙∙ Använd inga skarpa eller slipande rengöringsmedel. 

∙∙ Torka av värmeelementet och höljets utsida med en fuktig trasa. 

∙∙ Sätt ihop apparaten igen efter rengöring. 


