
Milá zákazníčka, milý zákazník, 

Ďakujeme Vám za nákup skvelého kuchynského pomocníka Luli Chef. Veríme, že sa stane 

Vašim nerozlučným pomocníkom pri varení a že si jedlá z neho obľúbite rovnako, ako my. 

Radi by sme Vám dali do pozornosti pár tipov a overených trikov ako s Luli Chefom narábať, 

aby ste si ho mohli užívať čím dlhšie a bez komplikácií. 

• Luli Chef pripraví vždy cca jednu porciu tj 350 ml pokrmu. Menšie ani väčšie množstvo 

nie je možné. 

• Pri varení v Luli Chefovi (tj pri všetkých programoch okrem Smoothie) použite vždy len 

surové (nevarené, nekonzervované) suroviny nakrájané na kocky / kolieska. 

• Nepoužívajte mlieko, múku, smotanu a ani lepivé suroviny ako napríklad ovsené 

vločky, krupicu a pod., pretože tieto treba neustále miešať aj v obyčajnom hrnci, inak 

by sa pripálili. Je to preto, lebo na dne nádoby Luli Chefa je výhrevná špirála a Luli Chef 

pri všetkých programoch (okrem Smoothie) najskôr ohrieva. Preto by pri nesprávne 

zvolených surovinách mohlo dôjsť k pripaľovaniu. 

• Ryžovú či pšenovú kašu pripravujte vždy v kombinácii s druhou surovinou (napr. 

strúhaný kokos, sezam a pod.), v opačnom prípade môže dôjsť ku kypeniu. Pri varení 

čisto ryžovej alebo čisto pšenovej kaše vzniká jemné bublinkovanie a tieto bublinky 

spolu s varenou kašou vyprskujú von z Luli Chefa. 

• Luli Chef má 5 programov. Každý z nich má iný priebeh, dobu varenia a aj inú teplotu. 

Prosíme pri varení sa riaďte týmito pokynmi. V priloženom Návode na použitie nie je 

uvedená kompletná informácia. Alebo jednoducho varte podľa receptov na našom 

webe www.mamigo.sk/luli-chef/recepty. Správne informácie sú nasledovné: 

PlantMilk – 18 minútový program prípravy akéhokoľvek rastlinného mlieka 
Puree – 17 minútový program prípravy ovocných a zeleninových varených pokrmov ako napr. 
detské výživy a príkrmy bez pridania obilnín. Pri používaní tohto programu nie je možné 
pridať obilniny, nakoľko dochádza k ich kypeniu.  
Soup - 17 minútový program  prípravy krémových mixovaných polievok, kaší (vrátane 
obilninových) a detských výživ či príkrmov s pridaním obilnín. 
Smoothie – 2 minútový program prípravy ovocných alebo zeleninových smoothies. 
Cook - 11 minútový program prípravy nemixovaných polievok s kúskami zeleniny. 

Čistenie Luli Chefa: 
Po dokončení programu Luli Chef vydá zvukový signál a vaše jedlo je hotové. Odpojte prístroj 

z elektriny, vylejte hotové jedlo a do Luli Chefa napustite vodu a opätovne ho zapnite 

a vyberte program Smoothie, následne dočistite Luli Chefa priloženou kefkou alebo 

akoukoľvek hubkou a čistiacim prostriedkom. 

Viac detailov o Luli Chefovi nájdete v priloženom Návode na použitie. 

Prajeme Vám veľa spokojnosti a chutných jedál z Vášho nového pomocníka. 
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