
Käyttöohje
alpha  painekeitin 7 L

Instruction Manual – pressure cooker 7 L



Painekeittimen turvallinen käyttö
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja 
säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. 

• Painekeitintä ei saa käyttää, jos ei ole lukenut painekeittimen 
käyttöohjeita.

• Painekeitintä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on 
paineistettu. 

• Ole erittäin varovainen, jos käytät painekeitintä lasten 
läheisyydessä. Lapset eivät saa käyttää painekeitintä ilman 
valvontaa. 

• Painekeitintä saa käyttää vain ruoan valmistukseen paineen 
avulla, johon se on suunniteltu. 

• Ennen jokaista käyttökertaa varmista seuraavat asiat: 
turvaventtiili, paineensäädin ja tiivisterengas ovat puhtaita sekä 
toimivat kunnolla. 

• Paine muodostuu, kun painekattilaa lämmittää. On tärkeää, että 
painekattilan kansi on suljettu tiiviisti ja käyttöohjeet on luettu 
huolellisesti ja ohjeita noudatetaan. Ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman, ja keitin voi 
vahingoittua. 

• Ole tarkkaavainen, kun paine vapautuu venttiilistä. Tämä on 
merkki siitä, että painetta syntyy onnistuneesti keittimen sisällä. 

• Älä alitäytä keitintä. Painekeitintä ei saa täyttää yli enimmäistäytön 
rajan merkin. (Täyttömäärä = neste + keitettävä ruoka)

• Käytä vain sallittuja liesiä, jotka esitetty ohjeessa kuvakkein.

• Älä käytä keitintä paineistettuun öljyssä paistamiseen. 

• Älä käytä keitintä uunissa tai mikroaaltouunissa. 

• Siirrä keitintä hyvin varovasti. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä 
kahvoja ja painikkeita. 

• Katso ohjeet käyttöön, kun valmistat erityisiä ruokia, jotka 
osoitettu sivulla 10. 

• Painekeittimen on annettava jäähtyä ennen sen avaamista. Paine 
on päästettävä kokonaan pois (Lue huolella avaamisohjeet 
sivulla 12.) 

• Kun vapautat höyryä, pidä kädet, pää sekä muut ruumiinosat 
poissa höyrystä. 

• Älä koskaan pese painekattilan kantta tai sen osia 
astianpesukoneessa. 

• Käytä vain alkuperäisiä lisä- ja varaosia (sivu 17). Jos 
painekeitin vaatii korjausta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme 
(yhteystiedot takakannessa). 

• Käytössä syntyvät jäljet keittimen pohjassa saa pois 
sitruunamehulla tai pienellä määrää etikkaa. 

• Älä koskaan käytä hankaavia aineita tai teräsvillaa puhdistukseen. 

• Pidä käyttöohjeet tallessa. 

• Älä koskaan jätä kuumaa rasvaa tai öljyä ilman valvontaa, koska 
ne voivat syttyä palamaan. Rasva- tai öljypaloa ei saa yrittää 
sammuttaa vedellä vaan käytä sammutukseen sopivaa peitettä 
tai sammutinta. 

Toivomme sinulle erittäin nautinnollisia ja herkullisia hetkiä 
painekeittimellä valmistettujen ruokien parissa. 

FI
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Pikaohje
FI

5.  Säädä liesi kuumimmalle 
lämmölle

6. Pika-painevalmistus alkaa 

Kun höyry vapautuu venttiilistä, säädä 
keittolevy pienimmälle lämmölle. 
Nyt keittoaika alkaa.

7.  Keittoaika päättyy

Sammuta liesi. 

1. Avaaminen

Paina molempia painikkeita 
samanaikaisesti ja nosta kantta. Sopii 
kaikille liesille.

1.

9.

5.

6.

7.

8.

2.

3.a

3.b

4.

MIN

MAX

3. Sulkeminen

a) Pidä painikkeet pohjassa ja aseta 
kansi paikoilleen keittimen päälle. 
Paina kantta kevyesti alas kunnes 
kuulet mekanismin kiinnittyvän, kun 
kansi asettuu paikoilleen ja sulkeutuu.
b) Kannessa on nuolet tarkistusta 
varten. Kun nuolet eivät enää näy, on 
kansi kunnolla kiinni.

2.  Täyttö

Lisää keitettävät ainekset sisään. 
Minimitäyttö on 1/3 koko keittimen 
tilavuudesta mitattuna 250 ml 
nesteellä. Ruoka, joka turpoaa, täytä 
keitin 1/2 ja muilla ruoilla täytä 
2/3. Täyttömäärät viittaavat ruoan 
valmistukseen ja nesteeseen..

4.  Aseta paineen taso

1 = hellävarainen keittäminen
2 = pika-painevalmistus

9.  Avaa kattila

Kun punainen venttiili on hävinnyt 
näkyvistä, kattilan kannen voi avata 
(kohta 1). Varoitus: älä koskaan 
pakota kantta auki. 

8. Päästä höyry ulos hitaasti osissa…

…tai odota, että paine on laantunut. 
Älä koskaan käännä suoraan 
säädöstä 2 säätöön 

 

, vaan 
ensin säädöstä 2 säätöön 1, sen 
jälkeen odota muutama sekunti ja 
käännä sitten säätöön 

 

. Jos käytit 
keittäessäsi painesäätöä 1 niin voit 
kääntää suoraan säätöön 

 

.
Varoitus: höyry on erittäin kuumaa!

arrows
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Osat/Toiminnot
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8Kattilassa on liekin vartija. 

Mitta-asteikko näyttää minimi ja 
maksimi täytön rajan.

Jatkuvasti säädettävissä oleva 
paineen säädin pitää paineen 
ja lämpötilan halutunlaisena 
automaattisesti.

Patentoitu yhden käden avausmekanismi mahdollistaa 
kannen siirron ja asettamisen mihin asentoon tahansa 
yhdellä kädellä.

B/R/K termorakennepohja on erittäin 
kestävä käyttää kaikilla liesillä. Pohjan 
lämpöominaisuudet on optimoitu, joten 
se säästää energiaa. 

Patentoitu turvaventtiili.

Turvaikkuna.

Kannessa on tiivisterengas, 
joka sulkee kattilan 

hermeettisesti. 

Kattilan runko on laadukasta 
18/10 ruostumatonta terästä. 

10
Höyrytysosa (valinnainen) – 

pinottava.

Sopii kaikille liesille

electro gas ceramic induction halogen
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Ruoanvalmistus alpha-painekeittimellä
Jatkuvasti säädettävissä oleva paineensäädin

Reseptien ohjeet ja keittoaikojen taulukot ovat vain suuntaa antavia. 
Sen takia olemme kehittäneet paineen säätimen, jonka voit asettaa 
mihin tahansa säätöön välillä 1 ja 2. Tästä on se hyöty, että voit 
käyttää venttiiliä, kun haluat säätää keittimen sisällä olevaa painetta 
ruoan määrän ja koon huomioon ottaen. 

Säätö 1 on hellävaraiselle keittämiselle.

Säätö 2 on nopeaan keittämiseen.

Säätö 

 

 on paineen asteittaiseen vapauttamiseen.

Säätö   on venttiilin poistoa ja puhdistusta varten.

Maksimi sallittu paine tälle painekeittimelle on: 3.0 bar / 300 kPa

Yleiset asutukset löytävät tämän ohjeen lopusta kohdasta ”keittoajat”. 

Valmista entistä terveellisempää ruokaa

Ruoanvalmistus höyryllä ilman happea sekä lyhyt keittoaika 
varmistavat sen, että ruoka on valmistettu hellävaraisesti. Jokainen 
keittoajassa säästetty minuutti tarkoittaa sitä, että ruoassa säilyy 
enemmän vitamiineja, ravinteita ja hivenaineita. 

Keitä maukkaampaa ruokaa 

Ruoanvalmistus ilman happea säilyttää kasvisten ja vihannesten 
luonnolliset maut ja värit.

Keitä nopeammin ja säästä aikaa ja energiaa

Tällä painekeittimellä säästät 70 % aikaa verrattuna perinteiseen 
ruoanvalmistukseen. Säästät myös energiaa: ruoat, jotka vaativat 
pidemmän valmistusajan säästää 60 % ja ruoat, jotka valmistuvat 
lyhyemmässä ajassa, säästävät energiaa 30–40 %. Ruoka valmistuu 
myös ilman ikäviä hajuja ja höyryjä. 

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa

Puhdista keitin vedellä ja sopivalla pesuaineella ja kuivaa huolellisesti. 

Älä käytä hankaavia aineita tai teräsvillaa puhdistukseen; tämä 
koskee myös ulkopinnan puhdistusta.
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Ruoanvalmistus alpha-painekeittimellä
Ennen aloittamista

Ennen jokaista käyttökertaa varmista, että turvaventtiili, paineensäädin 
sekä tiivisterengas ovat puhtaita ja toimivat kunnolla.

Kiinnitä erityistä huomiota turvaventtiiliin kannen alapuolella.

Tappi on tarkistettava sormella liikkumisvapauden varmistumiseksi 
(jousipaine) ennen jokaista käyttökertaa.

Lisää tarvittava neste keittimeen höyryn muodostumiseksi (vettä, kastike 
tai liemi). Minimi 250–300 ml riippumatta valmistettavan ruoan 
määrästä.

Varoitus: lisää aina sopiva neste. Painekeitintä ei saa käyttää ilman 
nestettä.

Lisää nyt valmistettava ruoka. 
Nesteen ja ruoan on täytettävä kattilasta vähintään 1/3 koko kattilan 
tilavuudesta. Maksimi 1/2 on ruoille, jotka turpoavat tai vaahtoavat, 
maksimi 2/3 on muille ruoille. Tarkkaile mitta-asteikkoa kattilan sisällä. 

Huomioi

Vältä aineksien koskettamista kattilan pohjan kanssa, lisää suola 
kiehuvaan veteen ja sekoita. Nyt voit sulkea kannen. 

Pidä molemmat painikkeet pohjassa ja laske kansi suoraan kattilan 
päälle. Kun kansi lukkiutuu, kuuluu ääni sekä merkkinuolet eivät enää 
näy. 

Höyrytyslisäosa

(Ei sisällä, mutta saatavilla lisäosana.) 

Aseta höyrytysosa keittimen pohjalle. Lisää nestettä aina höyrytysosan 
pohjaan asti. Höyrytettävän ruoan voi nyt lisätä keittimeen ja ruoka 
valmistuu muodostuvan höyryn avulla. 

FI
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Tämä valmistusmenetelmä pitää ruoan mureana ja mehukkaana. 
Käytettäessä höyrytyslisäosaa on myönteinen vaikutus ruoan 
terveellisyyteen. Vesiliukoiset vitamiinit ja ravintoaineet säilyvät, joten 
höyrytys on erittäin suositeltavaa, kun halutaan kiinnittää huomiota 
ruoan kalorimääriin. 

Painekeittimen käyttö on helppoa

Valitse haluttu paine käyttämällä paineensäädintä: katso keittoajat 

taulukosta sivuilta 18–19. 

Aseta haluttu paine

Säätö 1 = hellävaraiselle keittämiselle  
Herkkien ruokien höyrytykseen, kuten vihannekset ja kala 

Säätö 2 = nopeaan keittämiseen
Nopeaan valmistukseen, kuten liha, keitot, padat…

Aseta liesi korkeimmalle lämmölle 

Aseta painekeitin nykyisellä painesäädöllä sopivalle liedelle ja aseta 

liesi korkeimmalle lämpötilalle.

Kun paine nousee, punainen turvaventtiili tulee näkyviin. Tämän 

jälkeen painekeitintä ei saa enää avata.

Riippuen siitä, kuinka täynnä keitin on, menee muutama minuutti, 

että asetettu paine on saavutettu. Tämä selviää, kun höyryä alkaa 

vapautua yhtäjaksoisesti paineensäädön venttiilistä. 

Tämä on se hetki, kun keittoaika alkaa. 

Tämän jälkeen sammuta liesi. Näin vältät käyttämästä turhaa energiaa 

sekä vältät keittimen kiehumisen kuivana. 

Ruoanvalmistus alpha-painekeittimellä
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Keittoaika on loppunut

Liesi on sammutettu ja paine kattilan sisällä on vapautettava. Siirrä 
kattila kuumalta liedeltä ja laita sopivalle pinnalle. Seuraavat 
vaihtoehdot sopivat paineen vapauttamiseen: 

1.) Anna keittimen viilentyä 

Odota, että punainen turvaventtiili on kokonaan hävinnyt. Tämä 
on suositeltua erityisesti ruokien kanssa, jotka vaahtoavat ja ovat 
puuromaisia.

2.)  Hidas paineen vapautus

Käännä paineensäädintä asteittain asentoon 

 

, ei suoraan 
asennosta 2 asentoon 

 

, vaan asteittain asennosta 2 ensin 
asentoon 1 ja odota muutama sekunti. Sen jälkeen käännä asentoon

 

.

Jos valmistat ruokaa säädöllä 1 voit kääntää suoraan asentoon 

 

.

Varoitus: vapautuva höyry on erittäin kuumaa. Höyry vapautuu 
ylöspäin, joten älä pidä käsiäsi venttiilin yläpuolella. Odota kunnes 
höyryä ei enää vapaudu paineenilmaisin ei ole enää näkyvillä. 

Avaa kansi

Kun höyryä ei enää vapaudu voi kannen avata.

Varoitus: älä koskaan pakota kantta avautumaan. Älä yritä vaikuttaa 
turvaventtiilin mekanismiin. Kattilan voi avata ainoastaan, kun sen 
sisällä ei ole enää painetta.          

Ruoanvalmistus alpha-painekeittimellä
FI
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• Valmistettaessa makkaraa, joissa on keinotekoinen nahka, on 

ne lävistettävä ennen ruoanlaittoa. Jos nahkaa ei lävistä voi 

makkarat puhjeta keitettäessä. Puhkeamisesta syntyvät roiskeet 

voivat aiheuttaa palovammoja. 

• Jos valmistat lihaa, jossa on nahka ja tämä on turvonnut 

keitettäessä niin älä leikkaa lihaa ennen kuin turvotus on 

laskenut. Lävistäessä turvonneen lihan voivat roiskeet aiheuttaa 

palovammoja. 

• Älä keitä ruokia, jotka vaahtoavat, kuten omenapyree, raparperi, 

pasta, kaurahiutaleet tai muita viljatuotteita. Edellä mainittujen 

ruokien ominaisuus on kiehuessa nousta ylös ja tämä voi 

aiheuttaa sen, että paineensäädin tukkeutuu.

•  Jos sisältö on puuromainen, tulee kattilaa sekoittaa hellävaraisesti 

ennen kannen avaamista, kun paine on tasaantunut. 

• Keittolämpötilan saavuttamiseksi höyryä vapautuu pystysuoraan 

paineensäätimen keskeltä. 



Puhdistus, hoito, huolto
Puhdista painekeitin jokaisen käyttökerran jälkeen kuumalla vedellä 
ja pesuaineella. Älä käytä naarmuttavia, hankaavia tai syövyttäviä 
puhdistusaineita, tai kloriittia sisältäviä aineita. Painekeittimen voi 
pestä astianpesukoneessa ilman kantta. Älä pese painekeittimen 
kantta astianpesukoneessa! 

Tiivisterenkaan puhdistus ja vaihto 

Pyyhi tiivisterengas ja huuhtele se kuuman juoksevan veden alla. 
Kuivaa huolellisesti. 

Normaalikäytössä tiivisterengas tulee vaihtaa kerran (1) vuodessa tai 
viimeistään silloin, kun tiivisterenkaasta tulee kova tai se vaihtaa väriä 
ruskeaksi. 

Turvaventtiili

Turvaventtiili – yhdessä kannen kanssa – puhdistukseen riittää 
huuhtelu kauttaaltaan juoksevan veden alla. Varmista turvaventtiilin 
vapaa liikkuvuus painamalla metallista tappia sormella. 

Paineensäätimen puhdistus

Poista muovinen suoja kannesta. Paina venttiiliä ja käännä se 
kokonaan vasemmalle asentoon       

Suojan voi nyt nostaa pois ja 
venttiilin poistaa ja puhdistaa 
puhtaan juoksevan veden alla. 

Varmista, että venttiilin urat 
sopivan niille tarkoitettuihin 
paikkoihin. 

Puhdistetun ja kuivatun painekeittimen voi nyt varastoida puhtaaseen, 
kuivaan ja suojaisaan paikkaan. Älä kiinnitä kantta painekeittimeen 
vaan aseta se ylösalaisen kattilan päälle. 

Kahvat

Tarkista säännöllisesti, että kahvat ovat tiukasti kiinni. Jos kahvat ovat 
löystyneet, kiristä ne sopivalla ruuvimeisselillä. 

FI
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Kun kestää kauan, että alkaa kiehua:

• lämmönlähde (liesi) ei ole tarpeeksi kuumalla

• säädä liesi maksimiteholle

Jos punainen turvaventtiili ei ole noussut ja höyryä ei vapaudu 

venttiilistä keittämisen aikana: 

• Tämä on normaalia ensimmäisten minuuttien aikana 

(paineen kehittymisen aikana)

• Jos tätä jatkuu, tarkista:

•  liesi on tarpeeksi kuumalla, jos ei, lisää lämpöä

• kattilassa on riittävästi nestettä

• paineensäädin on virheellisesti asennossa 

 • keittimen kansi on suljettu kunnolla

• tiivisterenkaan ja kattilan reunan kunto, jos on vioittunut

Kun turvaventtiili on noussut ja keittämisen aikana ei vapaudu 

höyryä paineensäätimestä:

• pidä keitintä juoksevan veden alla vapauttaaksesi         

paineen

• avaa keitin

• puhdista paineensäädin ja turvaventtiili

Höyryn vapautumin kannen reunoilta, tarkista:

• kansi on kunnolla kiinni

• tiivisterengas on kunnolla kiinni

• tiivisterenkaan kunto (jos tarve, vaihda)

• kannen puhtaus, turvaventtiili ja paineensäädin

• kattilan reuna on kunnossa

Kun kansi ei avaudu: 

• tarkista, että turvaventtiili on kokonaan alhaalla; jos ei, 

vapauta paine

• os tarve, viilennä keitintä juoksevan kylmän veden alla

Valmistettava ruoka ei ole kypsää tai se on ylikypsää: 

• keittoaika (liian lyhyt tai liian pitkä)

• keittolevyn ulostulo

• paineensäädin on oikein asennettu

• nesteen määrä

Kun keittimen kahvat ovat löysällä: 

• kiristä ruuvit sopivalla ruuvimeisselillä

Kun valmistettava ruoka on palanut keittimessä: 

• anna keittimen liottua runsaassa vedessä ennen sen 

puhdistamista

• älä käytä syövyttäviä aineita tai aineita, jotka sisältävät 

kloriittia

Kun yksi turvaominaisuuksista on lauennut: 

• sammuta liesi

• anna keittimen jäähtyä

• avaa kansi

• tarkista ja puhdista paineensäädin, turvaventtiili ja 

tiivisterengas

Kysymyksiä ja vastauksia
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ø 24 cm

Pot + glass lid 4.0 litres

Art.-no. 504042100 

Pot + glass lid 6.0 litres

Art.-no. 504043100 

Pot + glass lid 9.0 litres 

Art.-no. 504044100

Pressure lid 

Art.-no. 504025100

Steamer insert    height: 5.5cm, not perforated

Art.-no. 504052100

Steamer insert    height: 5.5cm, perforated

Art.-no. 504008000

Steamer insert    height: 11cm, perforated

Art.-no. 504022000

Pasta insert

Art.-no. 504010100

Double boiler insert

Art.-no. 504078100

Roaster disk

Art.-no. 504016000

Silicone gasket 

Art.-no. 504028100

ø 20 cm

Pot + glass lid 3.0 litres

Art.-no. 504040100 

Pot + glass lid 4.0 litres

Art.-no. 504069100

Pot + glass lid 5.5 litres

Art.-no. 504041100

Pressure lid

Art.-no. 504026100 

Steamer insert    height: 5.5cm, not perforated

Art.-no. 504051100

Steamer insert    height: 5.5cm, perforated

Art.-no. 504007000

Steamer insert    height: 11cm, perforated

Art.-no. 504021000

Pasta insert

Art.-no. 504009100

Double boiler insert

Art.-no. 504024100

Roaster disk

Art.-no. 504015000

Silicone gasket

Art.-no. 504027100

alpha-sarja

Varaosiin ja vaihdettaviin osiin liittyvät tiedustelut ovat saatavilla osoitteesta info@heirol.fi.

FI
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Kierrätys/Varaosat

           Wuppertal, 29.10.2016

EC – CERTIFICATE OF CONFORMITY
for pressure cookers

EC type testing, module B
(Design control)

We hereby certify that the pressure cookers described below comply in respect of their concept and 
manufacture as well as the versions marketed by us with the relevant safety and health requirements 
of the EC Directives. 

In the case of any modification to these appliances not agreed with ourselves, this certificate becomes 
invalid. 

Appliance type: pressure cooker series „alpha“ 

Relevant EC Directives: PED 97/23/EC

Applicable standard: DIN EN 12778/09.05

B/R/K Vertriebs-GmbH

_______________________
Peter Rommerskirchen, CEO

Tärkeää:  kun osat on vaihdettu vain ALKUPERÄISIÄ varaosia, 
jotka on suunniteltu tälle painekeittimelle, saa käyttää. 

Jos painekeitin vaatii korjausta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. 
Korjaukset on sallittu vain valtuutetuilla henkilöillä.

Kierrätysohjeet pakkauksille ja tuotteelle: 

”Pakkaus sisältää kierrätettävää materiaalia. Kierrätä nämä ottamalla 
huomioon ympäristö sekä lajittelemalla oikein. Jos tuotetta ei ole 
mahdollista käyttää uudelleen, kysy tarvittaessa neuvoa kierrätykseen 
kunnan jätehuollosta”. 
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Keittoajat
Kypsennysajoissa on eroja valmistettavan ruoan laadun, määrän ja 
koon suhteen. Edellä mainitut kypsennysajat ovat suuntaa antavia.

Painekeittimen käyttökokemuksen karttuessa saat parhaimman 
kokemuksen siitä, mikä on oikea kypsennysaika kullekin ruoalle.

Syväjäässä olevia ruokia ei tarvitse sulattaa ennen keittämistä. Riittää, 
että keittoaikaa hieman pidentää.

Keitot ja paistit, joissa lihaa

Kun ainesosien kypsennysajoissa ei ole suuria eroja, esimerkiksi 
lihat ja kasvikset, liha tulee ruskistaa ja sen jälkeen lisätään kasvikset 
kastikkeen kera.

Kun kypsennysajoissa on suuria eroja, niin lihan kypsennys 
keskeytetään ja kasvikset lisätään viimeisillä minuuteilla keittämistä. 
Tällä tavalla liha ja kasvikset valmistuvat samaan aikaan. 

Keitoissa ja pataruoissa tulee huomioida ruokien vaahtoaminen. 
Näiden ruokien keittäminen aloitetaan pitämällä kansi auki, ja ennen 
kannen sulkemista tulee vaahto kuoria pois.

Kasvikset

Mitä pienemmiksi paloiksi kasvikset pilkottu, sitä lyhyemmän 
kypsennysajan ne vaativat. Jos pidät ”rapsakoista” kasviksista, 
keittoajan tulee olla lyhyempi. Mitä enemmän keität sitä pidempi 
kypsennysaika.

Ehdotus: parempi kypsentää liian lyhyt aika – kypsennysaikaa voi 
aina jatkaa. 

Keitot Keittoaika Pika

Papukeitto 20 min. 2
Hernekeitto (ei liotettu) 20–25 min. 2
Kasviskeitto 4–8 min. 2
Semolina-keitto 3–5 min. 2
Gulassikeitto 10–15 min. 2
Perunakeitto 5–6 min. 2
Luukeitto 20–25 min. 2
Minestrone-keitto 8–10 min. 2
Riisikeitto 6–8 min. 2
Naudanlihavesi 35–40 min. 2
Kanakeitto 25–35 min. 2
Tomaattikeitto riisillä 6–8 min. 2

Pataruoat Keittoaika Pika

Kaalipata 15 min. 2
Linssit (liotetut) 13–15 min. 2
Pichelsteiner 20 min. 2
Serbialainen naudanliha 8–10 min. 2

Kasvikset Keittoaika Kevyt

Kukkakaali 3–7 min 1
Herneet 3–5 min. 1
Keräkaali 5–15 min. 1
Porkkanat 3–7 min. 1
Täytetyt paprikat 6–8 min. 1
Herkkusienet 6–8 min. 1
Punajuuri 15–25 min. 1
Pinaatti 3–4 min. 1

   Pika

Pavut 6–10 min. 2
Perunat 6–8 min. 2
Selleri 12–15 min. 2
Uuniperuna 6–12 min. 2

FI
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Keittoajat
Liha Keittoaika Pika
Sianliha 30-40 min. 2
Gulassi 15-20 min. 2
Jauheliha 5-10 min. 2
Kana 20-25 min. 2
Vasikanliha 6 min. 2
Vasikanpaisti 15-20 min. 2
Vasikan fricasee 5 min. 2
Kalkkunankoipi 25-35 min. 2
Hirvenliha, haudutettu 25-30 min. 2
Lihapaisti 40-50 min. 2
Porsaankylki 10-12 min. 2
Roulade 15-20 min. 2
Sauerbraten (pot roast) 30-35 min. 2
Sianpaisti 25-30 min. 2

Ruskista kattilassa ilman kantta. Tarpeellinen neste lisätään. Pienennä 
liian isoja paloja, ruskista yksitellen ja asettele palat päällekkäin 
viimeistelläksesi keittämisen.

Kala Keittoaika Kevyt
Höyrytetty kala perunoilla 6-8 min. 1
Kala valkoviinikastikkeessa, perunoilla 6-8 min. 1
Turska 4-6 min. 1

Kala (tuore)
Valmista sopivan määrän kanssa nestettä. Koska kalat ovat tahmeita, 
tulee kansi poistaa heti, kun paineensäädin on kokonaan hävinnyt 
näkyvistä. 

Syväjäässä olevat ruoat

Tavallisesti pidennetty sulatusaika on laskettu minuutteihin, mutta 
riippuvat silti valmistettavan ruoan laadusta ja määrästä, mitä 
sulatetaan. Sulattaminen painekeittimessä säilyttää ruokien vitamiinit, 
mineraalit ja maut. 
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