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 راویولی ساز

 

  دستور العمل های ایمنی

 هنگام استفاده از این  لوازم برقی باید به دستور العمل های ایمنی زیر  توجه کنید : 

  . دستورالعمل را به طور کامل مطالعه فرمایید 

  . جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی ، دستگاه را داخل آب یا سایر مایعات قرار ندهید 

   . از دستگاه در حضور کودکان استفاده نکنید و یا آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید 

  جدا سازی قطعات از آن جدا کنید دو شاخه دستگاه را هنگامی که از آن استفاده نمی کنید و همچنین درزمان نصب و یا 

 گاه ، مراقب انگشتان خود باشید از داخل دست مراقب قطعات در حال حرکت ) یا چرخش ( باشید  هنگام تخلیه مواد غذایی 

  هرگز از دستگاه  در صورتی که کابل یا دو شاخه آن آسیب دیده است استفاده نکنید . دستگاه را به نزدیک ترین مرکز

 خدمات برده تا توسط متخصصان بررسی و تعمیر شود . 

  استفاده از قطعات و ابزاری که توسطKitchenAid   روخته نشده است ممکن است موجب ، آتش سوزی ، پیشنهاد یا ف

 برق گرفتگی و یا آسیب دیدگی شود . 

  . این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است 

  . هرگز سیم برق را از لبه ی میز یا کابینت آویزان نکنید 

  . هرگز سیم برق را بر روی سطوح داغ مانند اجاق گاز رها نکنید 
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  راویولی ساز

ورقه های پاستا را با مواد دلخواه پر کنید ، سپس لبه های آن را چین بدهید تا 

باز نشود . این ابزار روی پایه ی میکسر متصل می شود  پخته شدندر هنگام 

 اما جهت کارآیی بهتر به صورت دستی کار می کند . 

 

 

 

  داخل خمیرپر کردن جهت اسکوپ 

از اسکوپ جهت پر کردن قیف می توان استفاده کرد . شکل نوک تیز آن کمک می کند تا تمام گوشه های قیف 

 پر شود . 

  برس پاک کننده

 تمییز کرد .  برسخمیر خشک شده باقی مانده روی دستگاه را می توان با استفاده از

 توجه : 

  این دستگاه تنها برای برش خمیر پاستا طراحی شده است ، هر گز از آن برای ورقه کردن و یا برش

 سایر مواد غذایی استفاده نکنید . 

  هنگام کار با دستگاه از کراوات ، دستمال گردن و یا گردنبند های بلند استفاده نکنید و در صورت داشتن موهای بلند آن

 را جمع کنید . 

  رقه کن پاستانصب غلتک و

 ندارید ، می توانید خودتان با دست ورقه های پاستا را آماده کنید .  KitchenAidاگر شما دستگاه ورقه کن پاستا 

 سانتی متر باشد . 15میلی متر و عرض  16جهت جا گرفتن رول پاستا در راویولی ساز ، ورقه های پاستا باید به ضخامت 

 جهت نصب غلتک ورقه کن پاستا 

  . پیش از استفاده برچسب ها را از روی دستگاه بردارید 
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 دیجدا کن زیاز نصب دستگاه دو شاخه را از پر شیپ .  

  دیرا خاموش کن کسریم . 

 را  یتوپ ایو  دیبکش رونیآن را به سمت باال و ب ای،   دیکه شما دار یچرخ یبا توجه به نوع توپ

 تا کاور از دستگاه جدا شود . دیساعت بچرخان یخالف جهت عقربه ها

                                  

 چرخ قرار  یشکل  را داخل توپ یا لهیمتعلقات ورقه کردن و برش پاستا را برداشته و غالف م

شکل قرار گرفته  یخود محکم شده است ) درون سوکت مربع یکه در جا دی، مطمئن شو  دیده

خود به  ی. هر گاه ابزار در جا دیسمت عقب و جلو بچر خاناست آن را به  ازیاست ( . اگر ن

  . شود یمماس م یتوپ یغالف درست با شکاف لبه  ی رهیگ گرفتقرار  یدرست

  دیکامال محکم کن کسریم ی هیپا یابزار را رو ی رهیگ . 

 

  بهتر یجهت به دست آوردن پاستا ینکات

  در صورت خم کردن  ایبه انگشتتان بچسبد و  دیباشد و نبا ریحال انعطاف پذ نیسفت و در ع دیخوب با یپاستا ریخم

 یو اندازه تخم مرغ ها م یاز جمله ، رطوبت ، برند آرد مصرف ی. عوامل مختلف زدیظرف ، از داخل آن جدا شده و بر

ردن آن توسط وردنه ، ، پس از ورز دادن و تخت ک ریخم حکاماست شیبگذارد . جهت آزما ریتاث ریخم تیفیتواند بر ک

به انگشتان  نکهیدر همان حالت بدون ا ری( ، اگر خم شگونی) حالت ن دیرا با انگشتان خود فشار ده ریاز خم یمقدار کم

 باشد .  اشتهد ازیآرد ن ایآب  یکم یاست و ممکن است به مقدار دهیمورد نظر رس تیفیبه ک یعنیماند  یشما بچسبد باق

 کنید به صورت آزمایشی چندبار خمیر پر  راویولی ساز استفاده می کنید بدون اینکه خمیر را اگر برای اولین بار از

 را آماده کنید .  راویولی

 ه روز در فریز نگهداری شود . برای نگهداری طوالنی تر در ریعا پخته شود و یا به مدت یک شبانراویولی می تواند س

 روف در بسته در فریزر نگهداری کنید . فریزر می توانید راویولی پخته شده را درون ظ

  دقیقه  بپزید .  7تا  5لیتر آب جوش و نمک به مدت  5.8راویولی را درون 
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  آماده سازی ورقه های پاستا

  دقیقه استراحت کند . خمیر را به  10خمیر پاستا را آماده کنید و اجازه دهید

خمیر اضافی را درون یک کیسه  تنیس برش دهید قطعاتی به اندازه یک توپ 

 نگهداری کنید تا خشک نشود . 

 

  تنظیم کنید . ) تنظیمات با استفاده از دکمه  جلوی دستگاه انجام می شود (  1غلتک پاستا را روی 

 

 

 

  ید و دوباره رول کن تا کنیدقرار داده و خمیر را درون غلتک قرار دهید . خمیر را  4یا  2سرعت پایه میکسر را روی

. این کار را تا آنجا ادامه دهید که به ضخامت مورد نظر خود برسید . خمیر را جهت جلوگیری از چسبیدن به آرد آغشته 

 کنید . 

  قرار دهید .  2غلتک رول را برای پهن شدن بیشتر روی تنظیمات

تغییر دهید و دوباره خمیر را رول کنید . خمیر باید انعطاف  3تنظیمات را به 

 و عرض آن دقیقا به پهنای ورقه کن باشد . غیر چسبناک باشد پذیر و 

  . دو طرف ورقه ی پاستا را به آرد آغشته کنید . با استفاده از یک چاقو انتهای ورقه ها را برش بزنید و یکسان کنید 

  خشک شده جهت تمییز کردن دستگاه ، اجازه دهید قطعات یک ساعت در مجاورت هوا باقی  بمانند ، سپس خمیر های

را با استفاده از برس پاک کنید . در صورتی که خمیر های خشک شده پاک نشد با استفاده از دست سعی کنید آن را 

بخراشید در صورت نیاز می توانید از خالل دندان کمک بگیرید . از به کار بردن چاقو یا هر شی نوک تیز دیگر برای 

تفاده از یک دستمال نرم و خشک دستگاه را پاک کرده و آن را در دمای پاک کردن دستگاه بپرهیزید . در انتها با اس

 خشک نگهداری کنید . 

  توجه : هر گز قطعات و متعلقات دستگاه را درون آب یا هر نوع مایع دیگری فرو نبرید و هر گز آن ها را درون ماشین

 ظرفشویی نشوئید . 

 . از حوله جهت تمییز کردن غلتک استفاده نکنید 

  . از چاقو ، پیچ گوشتی و ... برای پاک کردن خمیر های خشک شده استفاده نکنید 
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  نصب راویولی ساز

 دیجدا کن زیاز نصب دستگاه دو شاخه را از پر شیپ .  

  دیرا خاموش کن کسریم . 

 یرا خالف جهت عقربه ها یتوپ ایو  دیبکش رونیآن را به سمت باال و ب ای،   دیکه شما دار یچرخ یبا توجه به نوع توپ 

 تا کاور از دستگاه جدا شود . دیساعت بچرخان

  . قیف پر کننده را از روی ابزار راویولی ساز جدا کنید 

  . میله را داخل توپی قرار دهید و ابزار باید با توپی تراز شود 

 

 

 

  دستگیره ی ابزار را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود محکم شود. 

 

  استفاده از راویولی ساز

  . قیف را به سمت باال و مستقیم بکشید تا از روی دستگاه جدا شود 

  تا کنید .  از وسطورقه ی پاستا را 

 

 ین خورده ورقه را بین غلتک ها قرار دهید . قرار دادن ورقه پاستا ، انتهای چ برای 

 چرخانده تا ورقه پاستا جلو رود ستگیره را به اندازه یک چهارم د . 
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  . دو انتهای آزاد ورقه پاستا را از هم جدا کنید و روی سطح صاف غلتک قرار دهید 

 

 

 

 

 

 

  ک طرف لبه قیف قرار دهید . لبه ی دارای دندانه را جوری قرار یرا روی دندانه

قیف را باالی ورقه خمیر دهید تا در مقابل لبه ی دستگیره ی ابزار قرار گیرد .  

قرار دهید ) بین دو سر از هم جدا ( به پایین فشار دهید تا صدای قفل شدن آن را 

 بشنوید و لبه های دیگر قیف مقابل راویولی ساز قرار بگیرد . 

 

  . کناره های داخلی قیف را با دقت و به آرامی پر با اسکوپ درون قیف را پر کنید

 پایین فشار دهید . کنید و با اسکوپ به سمت 

 

 

  . ( و راویولی آماده شده بیرون بیاید ) تا خمیر از پایین بسته شود دستگیره را به آرامی بچرخانید 

 

 

 

 

 

  قیف را تا جایی که مد نظرتان است پر کنید . مطمئن شوید که قیف تا جایی پر شود

که ورقه ی پاستا به آن برسد . در صورت اضافه بودن مواد آن را از داخل قیف تخلیه 

 کنید . 

 دقیقه بماند تا  10را به آرد آغشته کنید و اجازه دهید  آماده شده  نوار های راویولی

 . ی را یک به یک جدا کنید . راویولخشک شود 
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  ورقه ی نوار راویولی بعدی ، دستگاه را با استفاده از برس یا قلم مو به آرامی تمییز کنید . پیش از رول کردن 

   کردن دستگاهنگهداری و تمییز  

  . برای از بین بردن آرد از روی ابزار از برس استفاده کنید 

 سفید در پایین آن را بررای دسترسی  پالستیکی های  قیف را بردارید و اهرم

بهتر به غلتک ها  باز کنید سپس با آب گرم و صابون شست و شو دهید و 

 خشک کنید .

  هر گز قطعات و متعلقات دستگاه را درون آب یا هر نوع مایع دیگری فرو

 نبرید و هر گز آن ها را درون ماشین ظرفشویی نشوئید . 

  استفاده نکنید .از حوله جهت تمییز کردن غلتک 

 


