
CHEF MENU (KoKKENs MENU)
Dette er et udvalg af automatiske opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt. 

q Tryk på Chef Menu-knappen (Kokkens menu).
w Hold plus/minus-knapperne nede, for at vælge opskriften (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at be-

kræfte.
e Afhængig af opskriften, beder skærmen dig muligvis om at indstille vægten. Brug plus/minus-knapperne for at ind-

stille værdierne.
r Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevare og dens vægt. 

Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.

OPSKRIFT STARTTIl-
STAnD VægT VARIgHED FORBEREDElSE

q 
       Suppe

Stuetempe-
ratur

250 g - 1000 g/250 
g 3-8 min.

Tildæk tallerken, og lav huller til luftventilation. 
Rør mad, når ovnen beder dig om det. 
lad maden stå i 3 minutter, inden den serveres.

w 
       Sovs

Stuetempe-
ratur

250 g - 1000 g/250 
g 4-13 min.

Tildæk tallerken, og lav huller til luftventilation. 
Rør mad, når ovnen beder dig om det. 
lad maden stå i 3 minutter, inden den serveres.

e 
Kold pizza 

Køletempe-
ratur 200 g - 600 g/50 g 3-5 min.

læg pizzaen på en tallerken, der kan tåle at 
komme i mikrobølgeovnen. 
Det anbefales ikke at lægge flere pizzaer oven 
på hinanden.

r 
Tallerken

Køletempe-
ratur 250 g - 350 g/50 g 7-10 min.

Tilbered tallerkenen med kød, kartoffelmos og 
grøntsager. Tildæk tallerken, og lav huller til luft-
ventilation. lad maden stå i 3 minutter, inden 
den serveres.

t 
Drikkevarer

Stuetempe-
ratur 150-600ml/150ml 1-5 min. Stik en metalske i kopppen, så drikken ikke 

koger over.

y 
Hakkekød Frosset

100-2000 g (100-
499 g/50 g, 500-

2000 g/100 g) 1-29 min.
Hakket kød, koteletter, bøffer og stege.  
Efter tilberedningen skal maden stå i 5 minutter, 
for at opnå bedre resultater. Vend maden, når 
ovnen beder dig om det.

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste 
styrke (800 W) i 30 sekunder, skal du blot trykke på 
Jet start-knappen .

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 se-
kunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: grill), 
skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.

JET sTART
Brug denne funktion,  hvis du bruger større tallerkner, der 
ikke kan dreje frit rundt i ovnen.
Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende 
tilberedningsfunktioner: Forced Air (Varmluft), Combi grill 
(Mikrobølge- og grillkombination), Combi Air (Mikrobølge- 
og varmluftkombination).

sToP DREJETALLERKEN OPSKRIFT STARTTIl-
STAnD VægT VARIgHED FORBEREDElSE

u 
Fjerkræ Frosset

100-2500 g (100-
499 g/50 g,500-2500 

g /100 g)
1-41 min.

Hel kylling, kyllingestykker eller -fileter.  
Efter tilberedningen skal maden stå i 5-10 
minutter, for at opnå bedre resultater. Vend 
maden, når ovnen beder dig om det.

i 
Fisk Frosset

100-1500 g (100-
499 g/50 g, 500-

1500 g/100 g)
1-18 min.

Hele, koteletter eller fileter.  
Efter tilberedningen skal maden stå i 5 minutter, 
for at opnå bedre resultater. Vend maden, når 
ovnen beder dig om det.

o 
grøntsag Frosset

100-1500 g (100-
499 g/50 g, 500-

1500 g/100 g)
1-18 min.

Større, mellem og mindre stykker grøntsager.  
Inden maden serveres, skal du lade den stå i 
3-5 minutter, for at opnå bedre resultater. Vend 
maden, når ovnen beder dig om det.

   a 
Brød (Standard)*

Frosset 100-550 g/50 g 1-4 min.
Frosne rundstykker, flutes og croissanter. 
lad maden stå i 5 minutter, for at opnå bedre 
resultater. Vend maden, når ovnen beder dig 
om det.

s 
Popcorn

Stuetempe-
ratur 100 g 3 min. Stil maden på drejetallerkenen. Tilbered kun én 

pose ad gangen.

d 
Blandet ris 

Frosset 300 g - 650 g 6-11 min.
Fjern mademballagen, put maden i en 
mikroovnsikker skål, og rør mad rundt, når 
ovnen beder dig om det.

f 
Blandet pasta 

Frosset 250 g - 550 g 5-10 min.
Fjern mademballagen, put maden i en 
mikroovnsikker skål, og rør mad rundt, når 
ovnen beder dig om det.

g 
grøntsagsgryde 

Frosset 150 g - 600 g 4-12 min.
læg maden på en mikroovnsikker tallerken. 
Tilføj 2 spsk. vand til maden. Rør rundt, når 
ovnen beder dig om det.

h  
Frossen lasagne

Frosset 300 g - 600 g 14-18 min. Fjern evt. stanniol, læg maden på en mikroovn- 
og ovnsikker tallerken.

j 
Sandkage (let)

Stuetempe-
ratur 400 g 23 min.

Pisk de to æg sammen med 125 g sukker i 2-3 
minutter. Smelt 37 g margarine, og rør den i 
æg-sukker-blandingen. Bland 125 g mel med 
7,5 g bagepulver, og tilføj dem gradvist med 75 
ml vand. læg bagepapir i en mikroovn- og ovn-
sikker skål, og hæld dejen i. Sæt maden på den 
nederste rist, når ovnen er blevet forvarmet.

OPSKRIFT STARTTIl-
STAnD VægT VARIgHED FORBEREDElSE

k 
Frisk pizza

Stuetempe-
ratur 700 g 21 min.

Hæld 37°C, 150 ml vand i en skål og bland 15 g 
gær i vandet. Tilføj 2 ml salt, 2 tsk. olie og 225 g 
mel til vandet. ælt godt indtil du har en dej (tager 
omkring 5 minutter). Tildæk skålen med et 
håndklæde, og lad den hæve i 30 minutter ved 
stuetemperatur. ælt dejen, indtil den er fast. Rul 
dejen ud med en kagerulle, og læg den på den 
let smurte bageplade. Prik huller i dejen med en 
gaffel. Smør 1dl tomatsauce på dejen, og læg 
derefter 60 g skinke og 125 g ost (og oregano) 
på toppen. Sæt bagepladen på den nederste 
rist, når oven er blevet forvarmet.

l 
Muffins 

Stuetempe-
ratur 350 g 23 min.

Bland 170 g margarine og 170 g sukker, indtil 
blandingen er blødt og lys i farven. Pisk 3 æg 
i, ét ad gangen. Tilføj forsigtigt 225 g sigtet mel 
og 7 g bagepulver, samt 0,25 g salt. Hæld 28 g 
af blandingen i papirforme, og læg 11-13 stk. på 
bagepladen. Sæt bagepladen på den nederste 
rist, når oven er blevet forvarmet.

1( 
Småkager 

Stuetempe-
ratur 180 g 14 min.

Rør kageblandingen med 80 g smør og 1 stort 
æg i en stor skål med en træske, indtil de er 
blandet godt. Bland blandingen med hænder-
ne indtil du har en blød dej. lav små kugler af 
dejen med en spiseske (20 g hver). læg kug-
lerne på bagepladen med 5 cm mellem hinan-
den. Sæt bagepladen på den nederste rist, når 
ovnen er forvarmet.

2)
Marengs 

Stuetempe-
ratur 100 g 60 min.

Pisk 2 æggehvide og 80 g sukker. Smag til med 
vaniljesukker og mandelessens. lav 10-12 stk. 
og læg dem på bagepladen. Sæt bagepladen på 
den nederste rist, når oven er blevet forvarmet.
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STyRKE AnBEFAlET BRug:

800 W

Opvarmning af drikkevarer, vand, klar 
suppe, kaffe, te eller andre madvarer med 
højt vandindhold. Hvis fødevaren indehol-
der æg eller fløde, skal du vælge en lavere 
styrke.

650 W Tilberedning af fisk, kød, gratin osv.

500 W
Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. 
saucer med højt proteinindhold, oste- og 
æggeretter) og færdigtilberedning af sam-
menkogte retter.

350 W Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W Optøning.

  90 W Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genop-
varme mad og drikkevarer hurtigt.

MICRo 
(MIKRoBØLGE)

GRILL

CoMBI GRILL 
(MIKRoBØLGE- oG GRILLKoMBINATIoN) 

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du 
kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.
q Tryk på Combi-knappen .
w Brug plus/minus-knapperne til at vælge “1“ og tryk 

derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
e Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille Mikro-

bølgestyrken (se tabellen nedenfor).
r Tryk på OK-knappen, for at bekræfte.
t Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilbered-

ningstiden.
y Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funk-

tionen.

q Tryk på Micro-knappen (Mikrobølge). Den maksima-
le styrke (800 W) vises på skærmen, og watt-ikonet 
begynder at blinke.

w Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille styr-
ken.

e Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
r Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilbered-

ningstiden.
t Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funk-

tionen.

Anbefalet 
tilbehør:

låg til tallerken 
(sælges separat) Denne funktion bruger en kraftig grill til bruning af maden, 

som danner en grill- eller gratineringseffekt.
grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, 
varme sandwich, kartoffelkroketter, pølser og grøntsager.

Beregnet 
tilbehør: Den øverste rist

q Tryk på grill-knappen. 

w Tryk på plus- og minus-knappen, for at indstille tilbe-
redningstiden.

e Tryk på OK/Jet Start-knappen for at starte tilbered-
ningen.

STyRKE AnBEFAlET BRug:

650 W grøntsager

500 W Fjerkræ

350 W Fisk

160 W Kød

  90 W gratineret frugt

Beregnet 
tilbehør: Den øverste rist

f Varmluft-ikon
g Jet optøningsmenu-ikon
h Jet genopvarmningsmenu-ikon
j Kokkens menu-ikon
k Mikrobølgestyrke (watt)
l Mikrobølge-ikon
; grill-ikon 
2) Indstilling af ur/Valg af tid
2! Valg af madtype
2@ Vægt (gram)

 W 1 0 8 9 6 7 8 1

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre 
mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehageli-
ge lugte.

Hæld 235 ml vand i en plastikbeholder, og stil den på 
drejetallerkenen.
Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), og 
tryk derefter på Jet Start-knappen for at starte rengørin-
gen.
når forløbet er færdig, lyder en biplyd hver 10. sekund 
i 10 minutter. Tryk herefter på stop-knappen, eller åbn 
ovnlågen for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, 
og tør indersiderne af med en blød klud eller et stykke 
køllenrul.

AUTo CLEAN 
(AUToMATIsK RENGØRING)
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q Skærm 
w Chef Menu-knap (Kokkens menu)
e Micro-knap (Mikrobølge)
r grill-knap
t OK-knap
y Stop/Clock-knap 
u Auto Clean-knap (Automatisk rengøring)/

Stop Turntable-knap (Stop drejetallerken)i

i Combi-knap (Kombi)
o Plus-knap
a Minus-knap
s Forced Air-knap (Varmluft)
d Jet Start-knap

CLoCK (UR)
Sådan indstilles uret på dit apparat:

q Hold Stop-knappen nede i 3 sekunder.

w Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.

e Tryk på OK/Jet Start-knappen. Minutterne begynder 
at blinke.

r Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.

t Tryk på OK/Jet Start-knappen. uret er nu indstillet.

Bemærk:
når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været 
strømsvigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I 
dette tilfælde skal du følge vejledningerne ovenfor. Start 
med trin 2.

CoMBI AIR (MIKRoBØLGE- oG 
VARMLUFTKoMBINATIoN)

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du 
kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.
q Tryk på Combi-knappen .
w Brug plus/minus-knapperne til at vælge “2“ og tryk 

derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
e Brug plus/minus-knapperne  for at indstille 

temperaturene, og tryk på OK-knappen for at 
bekræfte.

r Brug plus/minus-knapperne  for at indstille 
mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor), og 
tryk på OK-knappen for at bekræfte.

t Tryk på plus/minus-knapperne  for at indstille tiden.

y Tryk på OK/Jet Start-knappen. 

StyrKe AnbefAlet brug:

350 W Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og 
fisk

160 W Stegt kød og frugttærter
90 W Kager

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen 
bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker 
ligesom en almindelig ovn.
q Tryk på Forced Air-knappen (Varmluft).

w Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge indstille 
temperaturen, og tryk på OK for at bekræfte.

e Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilbered-
ningstiden.

r Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funkti-
onen. Forvarm-ikonet begynder at lyse, når den ind-
stillede temperatur nås.

FoRCED AIR (VARMLUFT)

Den nederste rist

Den nederste rist

Beregnet 
tilbehør:

Beregnet 
tilbehør:


