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Ürün bilgisitr

Mikrodalga
yulaf ezmesi kasesi

Önemli Bilgiler
Mikrodalga yulaf ezmesi kasesi yüksek kaliteli porselenden imal edilmiştir.•

Kase mikrodalgada ve buzdolabında kullanıma uygundur. •

Kase içerisinde sıvıları dondurmayın. Kase, genleşme nedeniyle kırılabilir.•

Kaseyi ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz•
bulaşık deterjanı ile yıkayın. Keskin temizleme maddeleri ve sert fırçalar, 
sivri maddeler veya ovma süngerleri kullanmayın. Ardından iyice kurulayın.

Kase ve kapak bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Kapağı ısıtma çubuklarının•
üzerine yerleştirmeyin.

Kase ve kapak – 30 °C ila +220 °C arasında ısıya dayanıklıdır.•

Kaseyi, içi boş durumdayken asla ısıtmayın!•

Kaseyi açık alevlerin, sıcak ocakların, fırın tabanının veya diğer ısı kaynakla-•
rının üzerine koymayın.

Kaseyi mikro dalga fırında maks. 800 W ile 12 dakika süreyle kullanın.•

Kase içerisinde sadece sıvıları ısıtacaksanız şu bilgileri dikkate alın: •
Sıvıların mikrodalga içerisinde ısıtılması gecikmeli bir kaynamaya  (kaynama
gecikmesine) neden olabilir. Bu aşamada sıvı malzeme, dıştan  kaynama
 belirtisi görülmeksizin kaynama sıcaklığına ulaşır. Sıvı malzeme çıkarılırken
oluşan titreşim nedeniyle patlama benzeri bir taşma meydana gelebilir. 
Silikon kapağı yerleştirmeyin ve mikro dalga fırında kullanıma uygun bir



kaşığı vb. sıvıya daldırın. Sürenin yarısında malzemeyi karıştırın. Isıtma
 sonrasında kısa bir süre bekleyin, kaşığa dikkatli şekilde dokunun ve kaseyi
fırından çıkarmadan önce sıvıyı karıştırın.
Mikrodalga fırının kullanma kılavuzundaki bilgileri de dikkate alın.

Pişirme süresi bittikten sonra, kaseyi çıkarmadan önce yakl. 2 dakika mikro-•
dalga fırında bekletin. Böylece yulaf ezmesi iyice kendini çeker ve kase biraz
soğur.

Kase içerisinde gıdaları ısıtacaksanız sadece fırın eldiveni vb. ile tutun. •
Kase ve içeriği aşırı ısınır! 
Yanma tehlikesi söz konusudur!

Kaseye sert şekilde vurmayın.•

Porselen kırılabileceği için sıcak kaseye şok soğutma uygulanmamalıdır.•
Yaralanma tehlikesi oluşur! Sıcak kaseyi örn. soğuk, ıslak veya hassas bir
altlık üzerine asla yerleştirmeyin.

Kaseyi daima uygun, ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.•

Donmuş yiyecekleri tamamen çözüldükten sonra kaseye yerleştirin.•

Kasede çatlaklar veya tahrip olmuş yerler gibi hasar belirtileri varsa ürün•
artık kullanılmamalıdır, aksi halde tamamen kırılabilir.

Yağlar veya havuç gibi güçlü renklendirici gıdalar, belli bir süre sonra kapağın•
yüzeyinde renk değişikliklerine neden olabilir. Bunlar sağlığa zararlı değildir,
ayrıca ürünün kalitesini veya işlevini de etkilemez.



Hazırlanışı

Yulafı ve sıvıyı kaseye koyun.1.

Silikon kapağı yerleştirin ve çepeçevre oturup sıkıca kapanmış durumda2.
olmasını kontrol edin.

Kaseyi dikkatli şekilde mikro dalga fırına yerleştirin. Doğru Watt sayısını 3.
ve pişirme süresini ayarlamak için tabloyu kullanın.

Pişirme süresinden sonra kaseyi mikrodaga fırından eldiven veya tutma4.
bezi kullanarak dikkatlice çıkarın.

Kaseyi kapalı şekilde 2 dakika daha mikrodalga fırında bekletin. Böylece 5.
yulaf ezmesi iyice kendini çeker ve kase biraz soğur. Sonra kapağı çıkarın 
ve malzemeyi karıştırın, böylece olabildiğince homojen bir karışım elde
edilir.  Malzeme size göre çok koyu görünüyorsa bir miktar daha sıvı
ekleyin.

UYARI – Yanma tehlikesi!

Kapağı kaldırırken dikkatli olun! Sıcak buhar kaçabilir.•

Yulaf türü Yulaf
miktarı

Pişirme süresi ve 
su miktarı

Pişirme süresi ve 
süt miktarı 

Yulaf ezmesi
(kalın & ince)

25 g 100 ml’de 2 dakika 
(+ 2 dak. dinlenme süresi)

100 ml’de 3 dakika 
(+ 2 dak. dinlenme
süresi)

Kıyılmış
yulaf

25 g 100 ml’de 1 dakika 
(+ 2 dak. dinlenme süresi)

100 ml’de 2 dakika 
(+ 2 dak. dinlenme
süresi)

Dilimlenmiş
yulaf

25 g 200 ml’de 12 dakika 
(+ 2 dak. dinlenme süresi)

200 ml’de 12 dakika 
(+ 2 dak. dinlenme
süresi)

Kahvaltılık yulaf ezmesi



Şimdi kahvaltınızı istediğiniz gibi güzelleştirebilirsiniz. Özellikle de kıyılmış6.
fındık, çekirdek, ince doğranmış meyve, tarçın veya zencefilli baharat veya
bal / agave şurubu gibi baharatlar uygundur. Bu aşamada yaratıcılığınızın
sınırları yoktur. Taze meyvelere ek olarak kurutulmuş meyvelerle yapmayı
da deneyebilirsiniz. Tatlı şeker tadını kaçırmak istemediğiniz sağlıklı bir
kahvaltı için pişirdikten sonra ezmeye kakao tozu ve biraz tatlı ekleyin 
ya da yulaf ezmesini, piştikten sonra sağlıklı fındık ezmesi çeşitleriyle
kombine edin.

Sütten rahatsızlık duyanlar veya ağzının tadını bilenler sıvı olarak yulaf
veya badem sütünü de kullanabilirler. 

Yulaf çeşitleriyle ilgili bilgiler

Yulaf özellikle %100 doğal olması ile ön planda yer alır. Yulaf ezmesi her zaman
tam tahıldan yapılır ve bu nedenle bu yiyeceklerin sağladığı tüm faydalarla
sağlıklı bir tam tahıllı üründür.

(Tam tahıllı) yulaf ezmesi (kalın ve ince)

En klasik yulaf formları daha önce buharda pişirilmiş tahıllardan pullara
 yuvarlanır. Kepek ve besinler korunur ve normal 15 dakika pişirme süresi 
yerine mikro dalga yulaf ezmesi kasesinde hazırladığınız taneciğe dayalı
 kahvaltılıklar 2 dakika içinde yemeye hazırdır.

Kıyılmış yulaf ezmesi

Küçük boyutları nedeniyle pişirme sıvısını daha hızlı emer ve bu nedenle 
daha da hızlı pişer. Bir dakika sonra mikro dalga fırında tadını çıkarın.

Dilimlenmiş yulaf

En az yaygın yulaf çeşidinde, taneler ortada ikiye bölünmüştür. Yulaf genellikle
20-30 dakikalık uzun bir pişirme süresi gerektirir, ancak mikrodalga yulaf
ezmesi kasesi ile sadece 10-12 dakika sonra tüketime hazırdır.
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