
L'EQUIP D-Cube maisto džiovyklės vartotojo vadovas 

LD-9013



Ačiū už naudojimąsi L’EQUIP produkcija.

Maisto džiovyklė yra pilnai surinkta.
Prašome patikrinti ar vartotojo vadovo 6 ir 7 puslapiuose pavaizduotos detalės yra pakuotėje.
Prieš naudojimą išplaukite visus padėklus ir dangtį.  
NEMERKITE PRIETAISO Į VANDENĮ AR KITĄ SKYSTĮ.

Pasak Maisto ir Vaistų Administarcijos (FDA), procesai, maistinių medžiagų išlaikymui maiste, yra šie:

 

Džiovinimas: 96%

 

Konservavimas: 20~30%

 

Šaldymas: 40~60%

Jūs galite lengvai džiovinti šviežius vaisius, daržoves, mėsą ir daug kitų produktų su L'EQUIP maisto džiovykle 
ir mėgautis skoniu bei išsaugotomis maistinėmis medžiagomis ilgesnį laiką.

L'EQUIP produkcija Amerikos rinkoje yra jau nuo 2001 metų. 2003 metų spalio 15 dieną nuominuota už puikią 
kokybę Hammacher Schlemmer Research institute.

Informacija

Jei turite klausimų - susisiekite su mumis.

Adresas :  S. Dariaus ir S. Girėno g. 54, Šilalė LT 75129 
TEL :    +370 449 74017  
Internetinė svetainė:    www.sveikossultys.lt
El. paštas :    info@optita.lt
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SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia imtis bendrųjų atsargumo priemonių:

1.  Perskaitykite visas instrukcijas.
2.  Nelieskite karštų paviršių. Imkite prietaisą už rankenų. 
3.   Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, nemerkite laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.
4.

 
Naudojant prietaisą šalia vaikų, reikalinga atidi priežiūra.

5.
  

Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo kuomet juo nesinaudojate ar prieš valant. Palikite prietaisą atvėsti 
prieš uždėdami ar nuimdami atskiras dalis.

6.

  

Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu, kai prietaisas yra pažeistas arba nėra sandarus. Visus remonto 
darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas.

7.

  

Naudokite tik originalias atsargines dalis, kitaip gali kilti susižalojimo galimybė.
8.

  

Nenaudokite prietaiso lauke.
9.

 

Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nesiliesų su įkaitusiais paviršiais.
10.

 

Nedėkite prietaiso šalia įkaitusių dujų ar elektros degiklių bei ant įkaitusios kaitlentės. 
11.

 

Reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių, kuomet prietaise yra karšto aliejaus ar kito karšto skysčio.
12.

  

Norėdami įjungti prietaisą, visada pirmiausia kištuką įkiškite į elektros lizdą ir tik tuomet junkite patį 
prietaisą. Norėdami išjungti - paspauskite mygtuką "OFF" ir tik tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

13.

 

Laikykite prietaisą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
14.

 

Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį aprašytą instrukcijoje.

Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

Saugokite šias instrukcijas.
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NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

 Prietaiso pagrindas 
Naudokite minkštą drėgną audinį ar rankšluostį pašalinti džiovinto maisto likučius.
Venkite vandens ar kito skysčio varvėjimo ant elektros prietaiso.

ĮSPĖJIMAS:  NEMERKITE PRIETAISO MAITINIMO BLOGO Į VANDENĮ AR KITĄ SKYSTĮ! 
NENUIMKITE dalių nuo įjungto prietaiso!  
Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, jog jis yra išjungtas.

  Padėklai (įskaitant ir stalčių paaukštinimus, dangtį ir tinklelius): 
Maisto džiovintuvo padėklų valymas yra labai lengvas. Tiesiog pamirkykite kelias minutes šiltame 
vandenyje su šiek tiek įpiltu plovikliu. Švelniu šepečiu pašalinkite stipriau pridžiūvusius produktus. 
Nevalykite dalių su šiurkščiu šepečiu, nes tai gali pažeisti paviršių. Galima plauti indaplovėje.

  

Aptarnavimas

 

Jei turite kokių problemų su maisto džiovykle, skambinkite klientų aptarnavimo centrui.
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Įspėjimas | Nesivadovaudamiesi instrukcijomis galima sukelti rimtus sužeidimus ar sugadinti prietaisą. 

* Įsitikinkite, jog drėgni ingredientai (ypač sūdyti) prieš džiovinant būtų nusausinti. Ant džiovyklės tekantis 
   vanduo gali sukelti elektros šoką ar gaisrą. Ypatingai dideli ingredientai gali sumažinti maisto džiovyklės 
   našumą ar sugadinti produktą.

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Nenaudokite prietaiso drėgnoje 
aplinkoje, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar prietaiso gedimą.
* Nenaudokite įtampos keitiklio.

Naudokite tik tinkamos elektos lizdus. Netinkama įtampa gali sukelti gedimą 
ar gaisrą. Nejunkite lygiagrečiai kito prietaiso, nes tai gali sukelti gaisrą ar 
elektros šoką. 

 

Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu. Įsitikinkite, jog prietaise nėra jokių 
gedinimų, nes tai gali sukelti gaisrą. Suradę gedimą skambinkite klientų 
aptarnavimo centrui.

Nenaudokite prietaiso, jei ventiliatoriaus anga yra uždengta. Tai gali sukelti 
prietaiso gedimą, perkaitimą ar gaisrą.  
 

Nelaikykite prietaise temperatūros didesnės nei 80°C.
Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizą įsitikinkite, jog džiovyklė yra nustatyta 
ties "OFF" jungikliu.
Nedžiovinkite tokių medžiagų kaip stiklas. 
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Įspėjimas  |   Nesivadovaudamiesi instrukcijomis galima sukelti rimtus pažeidimus ar sugadinti prietaisą. 

Neardykite bei netaisykite prietaiso patys.

Nenaudokite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių objektų, nes tai gali 
sukelti gaisrą.
 

Nekiškite rankų, šakučių ar kitų elementų prie šildymo įrenginio, nes tai gali 
sukelti gaisrą ar elektros šoką. 
 

Nejudinkite ar kaip kitaip nedarykite poveikio veikiančiam prietaisui. Tai gali 
sukelti gaisrą ar neįprastą triukšmą.
 

Įsitikinkite, jog prietaiso kištukas yra įkištas į lizdą. Netaisiklingai įkištas kištukas 
gali sukelti gaisrą dėl trumpojo jungimo. Venkite naudoti pažeistą kištuką ar 
netvarkingą lizdą.

 

Nekiškite prietaiso kištuko į lizdą šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros 
šoką.
 

Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, nes tai gali sugadinti 
prietaisą.
Nemerkite pagrindo į vandenį. Prieš valant prietaisą jį išjunkite. Valymui 
naudokite drėgną kempinę. Prieš naudojant prietaisą įsitikinkite, jog jis yra 
sausas.
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SKIEDIKIS
BENZINAS



 

L’equip maisto džiovyklės LD-9013 DALYS
Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

Modelis Padėklai
Stalčių 
paaukštinimai Tinkleliai Jogurto indeliai Silikoniniai 

padėklai

LD-9013 6 2 6 4 2 1

Ventiliacijos anga

Stalčių paaukštinimas

Tinklelis

Padėklas

LED laiko juosta

Temperatūros reguliavimo jungiklis

Temperatūros ekranasLaiko ekranas

Įjungimo / išjungimo jungiklis
Laiko reguliavimo jungiklis

Variklis/
Šildymo mazgas/
Ventiliavimo mazgas

Pagrindas

Dangtis
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Priedai

Ventiliacijos anga

Tinklelis

Padėklas (2,5cm)

Silikoninis padėklas

Stalčių paaukštinimas (3,3cm)

Jogurto indelis

Naudokite stalčių paaukštinimus 
įrairaus dydžio maistui dėti
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TEMP

Naudojimo instrukcijos

Padėkite džiovyklės pagrindą ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
Prietaisas turėtų būti pastatytas nemažiau 10 cm iki sienos ar kitų 
elektros prietaisų.

Paruoštus produktus sudėkite į padėklus. Siekiant geresnio rezultato, 
produktus dėkite erdviai.

Įsitikinkite, jog visi padėklai yra tinkamai sudėti.

Prietaiso kištuką kiškite į tinkamą elektros tinklo rozetę.
Nenaudokite papildomų prietaisų įtampai pakeisti.

Džiovyklės įjungimui ir išjungimui naudokite valdymo jungiklį.
 Nustatykite norimą temperatūrą ir laiką su valdymo ratuku.

Išjunkite prietasą, kuomet baigėte juo naudotis.
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Įjungimo/išjungimo ir laiko jungiklis Temperatūros ekranas
Laiko ekranas Temperatūros jungiklis

Dalys

� Pasirinkite norimą laiką (1 - 99 valandas).

 � Nustatyti laikui, pagal laikrodžio rodyklę sukite laiko 
vandymo ratuką.

� Baigiant džiovinti produktus, "END" ženklas pasirodys 
ekrane 5-ioms sekundėms.

� Pagal ingredientus pasirinkite tinkamą temperatūrą 
(temperatūra turėtų būti nustatyta tarp 35 - 70˚C ).

 � Oro �ltras, esantis maisto džiovyklės pagrindo apačioje, 
apsaugo džiovinamus produktus nuo pašalinių medžiagų, 
patenkančių į prietaisą.

� Rekomenduojama oro �ltrą keisti kas 3-5 mėnesius, kuomet 
prietaisas yra naudojamas 10 valandų per dieną.
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Bendrosios džiovinimo rekomendacijos
Ore esanti drėgmė ir net maisto paruošimo metodai turi įtakos džiovinimo laikui ir išdžiovinto produkto kokybei.

MAISTO PARINKIMAS DŽIOVINIMUI

� Pasirinkite geriausios kokybės, sunokusius produktus.
� Atsargiai nuplaukite produktus, pašalindami nešvarumus, dulkes ir vabzdžius.
� Pašalinkite pažeistas produkto vietas.

DĖJIMAS Į PADĖKLUS

� Ant padėklų sudėkite maisto gabalėlius tolygiai.
� Nedėkite maisto gabalėlių vieno ant kito, nes tai slopina produktų džiovinimo laiką. Kuomet padėklai bus 

pripildyti, sudėkite juos ant džiovyklės, norint pradėti džiovinti.

DŽIOVINIMO LAIKAS

� Džiovinimo laikas priklauso nuo pačio produkto rūšies, jo supjaustymo storumo, drėgmės, pasirinktos 
temperatūros ir maisto džiovyklės modelio.

DŽIOVINIMO TEMPERATŪRA

� Rekomenduojame vaisius ir daržoves džiovinti 55-60°C. Tokioje temperatūroje džiovinamas maistas praranda 
labai nedidelę dalį vitamino A ir C. 

 � Visą sultingą maistą pradedant džiovinti, rekomenduojama pirmąsias valandas temperatūrą nustatyti aukštesnę 
nei 60°C. Tuomet tikroji produktų temperatūra pirmąsias valandas bus 6-8°C mažesnė už oro temperatūrą.

� Mėsa ir žuvis turėtų būti džiovinama aukštčiausioje maisto džiovyklės temperatūroje. Tokioje temperatūroje 
bakterijų ir mikroorganizmų produktuose išlieka minimaliai.

� Riešutai ir sėklos yra riebūs. Džiovinant juos aukštoje temperatūroje šių produktų skonis tampa kartus. Todėl 
geriausia riešutus ir sėklas džiovinti 35-41°C temperatūroje. 

� Prieskoninės žolės ir prieskoniai yra labai aromatingi. Jie turėtų būti nuskinami ir surenkami prieš šiems pradedant 
žydėti. Kadangi aromatai yra labai jautrūs aplinkos veiksniams, tad džiovinimo temperatūra turėtų siekti 35-41°C. 
Stenkitės padėklus neperkrauti žolelėmis, kitu atveju tai gali prailginti džiovinimo laiką. 

� Siekiant išlaikyti džiovintų gėlių, prieskonių ar žolių mišinio aromatingumą ir spalvą, rekomenduojama džiovinti 
prie 35-41°C temperatūros. 

11



GEDIMŲ GAIRĖS

Požymis Galima priežastis Galimi sprendimo būdai

Neveikia ventiliatorius ir 
nekaista oras

Prietaisas nėra įjungtas

1. Kištuką įkiškite į maitinimo lizdą.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Patikrinkite ar maitinimo lizdas veikia.

Ventiliatorius veikia, tačiau 
nekaista oras

Sugedęs laidas
1. Patikrinkite temperatūros nustatymus.
2. Grąžinkite prietaisą įgaliotam klientų aptarnavimo 

centui atlikti techninę apžiūrą ar smulkų remontą, 
jei šis gedimas tęsiasi.

Oras kaista, tačiau neveikia 
ventiliatorius

Užstrigęs variklis

1. Iš karto išjunkite prietaisą.
2.

3. Apverskite džiovyklės pagrindą ir pakratykite.
4. Įjunkite prietaisą ir jį pakratykite. Jei ventiliatorius ir 

toliau neveiks, grąžinkite prietaisą įgaliotam klientų 
aptarnavimo centui atlikti techninę apžiūrą ar 
smulkų remontą.

5. Jei ventiliatorius buvo apipiltas kokiu nors skysčiu, 
prietaisas turi būti grąžintas remontui arba pakeistas.

Lėtas džiovinimas

Padėklai perpildyti
Oro nuotėkis, atsiradę dėl 
deformuotų ar netinkamai sukrautų 
padėklų

1. Oras turi laisvai cirkuliuoti aplink maistą, taip leisdamas 
jam džiūti. Pabandykite sumažinti produktų kiekį ant 
kiekvieno padėklo.

2. Patikrinkite ar nėra pašalinių objektų (džiovinamo 
maisto gabalėlių), kurie trukdytų džiovinimui.

3. Pakeiskite deformuotus padėklus. Pastaba: karštis iš 
indaplovės (džiovinimo metu) gali deformuoti 
džiovinimo padėklus. Padėklai turi būti plaunami 
rankomis.

4. Sudėkite padėklus tinkamai.

Netolygus džiovinimas

Džiovinamų produktų skirtingas 
storis ir prinokimas
Padėklai nėra pasukti
Padėkluose per daug produktų

1. Patikrinkite, jog džiovinami produktai būtų vienodo 
storio ir prinokimo.

2. Periodiškai keiskite vietomis padėklus.
3. Patikrinkite ar maisto gabalėliai neužkemša 

ventiliacijos angos ir netrukdo oro srautui tekėti.

Perkaitimas arba šilumos 
trūkumas

Temperatūros jungiklis tinkamai 
neveikia

1. Išjungę maisto džiovyklę išvalykite elektroninius 
jungiklius.

2. Perstatykite temperatūrą. Jei temperatūra skiriasi 
nuo nustatytosios - grąžinkite prietaisą įgaliotam 
klientų aptarnavimo centui atlikti techninę apžiūrą
ar smulkų remontą.

Garsus ventiliatoriaus ar 
variklio veikimas

Pašalinės medžiagos pažeidė 
ventiliatoriaus ar variklio guolius

1. Pamėginkite išvalyti pašalines medžiagas pakratydami 
prietaisą.

2. Grąžinkite prietaisą įgaliotam klientų aptarnavimo 
centui atlikti techninę apžiūrą ar smulkų remontą, jei 
šis gedimas tęsiasi.

12

Patikrinkite ar pašaliniai objektai (džiovinamo maisto 
gabalėliai) netrugdo ir neužkemša ventiliatoriaus.



Valymas

PADĖKLAI (ĮSKAITANT STALČIŲ PAAUKŠTINIMUS, DANGTĮ, TINKLELIUS)    

� Maisto džiovyklės padėklai labai gerai ir lengvai valosi pamirkius juos 
keletą minučių šiltame vandenyje su šiek tiek švelniu plovikliu. Su švelniu 
šepetėliu galima pašalinti smarkiau pridžiūvusius maisto likučius.

� Nevalykite dalių su šiurkščiu šepečiu, nes tai gali sugadinti padėklų 
paviršių.

PAGRINDAS

� Naudokite minkštą rankšluostį pašalinti pridžiūvusius maisto likučius 
nuo pagrindo.

� Venkite vandens ar kito skysčio lašėjimo ant elektroninių dalių.

ĮSPĖJIMAS: NEMERKITE MAITINIMO BLOKO Į VANDENĮ AR KITĄ SKYSTĮ! 

Nenuimkite jokių dalių nuo prietaiso pagrindo!

ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, jog prietaisas yra išjungtas 
prieš jį valant.

� Jei iškils problemų su maisto džiovykle - skambinkite į įgaliotąjį klientų 
aptarnavimo centrą.
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Džiovinto maisto laikymas
Kuomet džiovyklė baigė darbą,  prieš maistą padedant į laikymo indą, jį reiktų atvėsinti (apie 15-30 minučių). 
Jei džiovintą maistą ilgai laikyste atvirai – jis vėl pritrauks drėgmės. Naudokite sandarius laikymo indus. Jei 
inde drėgmė kondensuojasi – maistas nėra visiškai išdžiovintas. Sudėkite maistą atgal į džiovyklę ir dar kartą 
jį džiovinkite tol, kol produktai visiškai išdžius.

INDAI

� Bet koks švarus, sandarus ir nepraleidžiantis drėgmės indas yra tinkamas džiovintų produktų laikymui. 
Produktus į indą sudėkite kaip įmanoma talpniau.

� Sandarūs plastikiniai ar karščiui atsparūs maišeliai taip pat puikiai tinka džiovintų produktų laikymui. 
Pripildyti maišeliai gali būti laikomi metalinėse dėžutėse su dangčiu. Tai padės dar labiau apsaugoti 
produktus nuo vabzdžių ir saulės spindulių. Stikliniuose induose su tvirtai prisitvirtinančiu dangčiu 
sudžiovintus produktus galima laikyti ir be plastikinių maišelių.

� Plastikiniai indai su dangčiu yra gerai, tačiau džiovinti produktai juose turėtų būti laikomi kartu su 
sandariai uždarytais plastikiniais maišeliais, nes patys plastikiniai indai nėra sandarūs.

� Nenaudokite popierinių ar medžiaginių maišelių bei indų be tvirtai užsidarančio dangčio.

ŽENKLINIMAS

� Pasižymėkite džiovinamo produkto pavadinimą, svorį ir džiovinimo laiką. Tai padės sumažinti atliekų kiekį.

VIETA

� Vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje džiovintas maistas geriau išlaiko maisto kokybę.
� Stiklainiai ar plastikiniai indai turi būti sudėti į popierinius ar medžiaginius maišelius, apsaugant 

džiovintus produktus nuo tiesioginių saulės spindulių. Indai su džiovintu maistu neturėtų būti dedami 
tiesiai ant grindų ar šalia rūsio bei cementinių sienų, nes cementinės sienos ir grindys dažnai yra drėgnos. 

� Nelaikykite džiovinto maisto šalia stiprų kvapą turinčių produktų, tokių kaip lako, dažų valiklių ar žibalo.

LAIKYMO TRUKMĖ

� Džiovinti vaisiai ir daržovės neturėtų būti laikomi ilgiau nei metus laiko. Džiovintą mėsą, žuvį, paukštieną 
geriausiai suvartoti per vieno ar dviejų mėnesių laikotarpį.

� Pirmiausia naudokite pirmiau sudžiovintus produktus. Persiodiškai patikrinkite džiovintą maistą. Jei 
produktai atrodo drėgni dar prieš pakuojant, sudėkite juos ant padėklų ir džiovinkite dar kartą. 
Supakuokite išdžiovintus produktus hermetiškame inde.

� Pasirodęs pelėsis parodo, jog produktai buvo blogai sudžiovinti arba netinkamai laikomi. Jų nevartokite.

14



L'EQUIP D-Cube maisto džiovyklės

naudojimo gidas

� Dėl daugelio priežasčių džiovinimo laikas gali kisti



Vaisiai
PASTABA: Vaisius rekomenduojama džiovinti 55-60˚C temperatūroje. 

Vaisius Pasiruošimas
Vidutinis 

džiovinimo 
laikas (val.)

Išdžiūvusio produkto 
išvaizda

Obuoliai
Išpjaukite vidurį su sėklomis ir jei norite - nulupkite 
obuolius. 
Supjaustykite griežinėliais, žiedais ar juostelėmis

5 - 7 Kietas. 
Pjaustant nepasirodo drėgmė

Abrikosai Nenulupkite. Perpjaukite perkus ir išimkite kauliuką 10 - 12 Kietas, tačiau lankstus

Bananai Nulupkite. Supjaustykite 3 - 6 mm storio greižinėliais 8 - 10 Kietas, tačiau trapus.
Viduje šiek tiek lipšnus

Kietos uogos
(Mėlynės, spanguopės ...) Surūšiuokite. 
Suminkštinkite uogas jas pagrūzdami ar įdėkite į 
verdantį vandenį 1-2 minutes. Nusausinkite

13 - 15 Kietas

Uogos Palikite visas 13 - 15 Kietas

Kantalupa 
melionas

Perpjaukite pusiau. Pašalinkite sėklas ir žievę. 
Supjaustykite gabalėliais. 
Nusausinkite popieriniu rankšluoščiu

15 - 17 Kietas

Vyšnios
Nuplaukite, pašalinkite kotelius ir kauliukus. 
Suminkštinkite uogas jas pagrūzdami ar įdėkite į 
verdantį vandenį 1 - 2 minutėms. Nusausinkite

22 - 24

Citrusiniai 
vaisiai

Jei pageidaujate - nulupkite žievę. 
Supjaustykite griežinėliais 8 - 10 Kietas

Kokosas Pašalinkite kiautą. Supjaustykite 13 - 14

Spanguolės Nuplaukite. Pašalinkite kotelius. Įdėkite į verdantį 
vandenį 1 - 2 minutėms. Nusausinkite 17 - 1 9

Vynuogės
Perpjaukite pusiau. Pašalinkite sėklas. Sudėkite į padėklus 
pjauta puse į viršų. Besėklės vynuogės džiovinimui yra 
geriau nei raudonosios ar juodosios. Suminkštinkite uogas 
jas pagrūzdami ar įdėkite į verdantį vandenį 1-2 minutes. Nusausinkite

22 - 24 Panašūs į razinas

Kiviai Nulupkite. Supjaustykite 6-9 mm storumo griežinėliais 14 - 16

Mangai Pašalinkite žievę ir supjaustykite 14 - 16

Melionai
Pašalinkite žievę ir sėklas. Melionui naudokite giliausią 
padėklą. Supjauskytike tokiais gabalėliais, kurie tilptų į 
padėklą

13-15

Persikai
Jei pageidaujate - pašalinkite žievę. Kad lengviau ji 
nusiluptų, įdėkite vaisių į verdantį vandenį kol žievė 
sutrūkinės. Pašalinkite kauliuką ir supjaustykite vaisių 
griežinėliais 

10-12 Kietas, viduje šiek tiek lipšnus
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Kriaušės Nuplaukite. Jei pageidaujate - pašalinkite žievę. 
Išpjaukite vidurį. Supjaustykite griežinėliais arba žiedais 10 - 12

Kietas. 
Pjaustant neasirodo drėgmė

Ananasas
Pašalinkite viršūnę ir žievę. Perpjaukite ananasą. 
Supjaustykite griežinėliais. 
Jei pageidaujate - galite vidurį palikti. 
Naudokite tinklelį.

8 - 10 Lankstus, šiek tiek lipnus, 
tačiau nėra matoma drėgmė

Slyvos
Nepašalinkite žievės. Perpjaukite perpus. 
Sudėkite į padėklus pjauta puse į viršų arba supjaustykite 
griežinėliais

10 - 12 Kietas, tačiau lankstus

Rabarbarai
Nupjaukite. Nuplaukite. 
Supjaustykite įstrižai 7-10 cm gabalėliais. 
Patroškinkite 3-4 minutes. 
Naudokite tinklelį.

8 - 10 Trapus

Braškės
Nuplaukite. Perpjaukite perpus. 
Sudėkite į padėklus pjauta puse į viršų 8 - 10 Kietas, tačiau trapus

Mėsa, žuvis ir paukštiena
PASTABA: Mėsą ir žuvį rekuomenduojama džioviti aukščiausioje temperatūroje

Mėsa Dalys džiovinimui Paruošimas
Išdžiūvusio 
produkto 
išvaizda

Jautiena Liesa mėsa: papilvė, šoninė, šlaunis

Virkite mėsą puode kol ji suminkštės. Atvėsinkite. 
Pašalinkite visus riebalus. Supjaustykite kubeliais arba 
juostelėmis. 
Jei pageidaujate – pabarstykite prieskoniais

Trapus

Vištiena arba 
kalakutiena

Balta mėsa

Mėsą pavirkite arba pakepkite. Atvėsinkite. 
Pašalinkite riebalus ir kietą odą. 
Supjaustykite arba suplėšykite 1 cm storio ir 5 cm ilgio 
gabalėliais. 
Jei pageidaujate – pabarstykite prieskonių

Kietas

Žuvis
Liesa žuvis:  ešerys, lydeka, menkė, 
lynas, otas, plekšnė

Išvalykite žuvį pašalinant galvą, žvynus ir kaulus. 
Pagarinkite žuvį nedėdami sviesto. Atvėsinkite. 
Supjaustykite 5 cm ilgio ir neplonesniais nei 1 cm 
storumo gabalėliais. 
Jei pageidaujate – pabarstykite prieskoniais

Trapus
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Daržovės

Daržovės Paruošimas
Vidutinis 

džiovinimo 
laikas (val.)

Šparaginės 
pupelės

Supjaustykite įstrižai 1 - 2,5 cm ilgio griežinėliais. Trumpai patroškinkite 6 - 8

Žaliosios pupelės Nupjaukite galus. Džiovinkite visus arba perpjaukite įstrižai į 1 - 2,5 cm gabalėliais ar 
perpjaukite įstrižai. Trumpai patroškinkite 10 - 11

Burokėliai Patroškinkite, kol suminkštės. Atvėsinkite ir nulupkite žievę. Supjaustykite griežinėliais, k
ubeliais arba juostelėmis

7 - 9

Brokoliai Supjaustykite pusiau arba ketvirčiais. Trumpai patroškinkite. 8 - 10

Kopūstai Nuimkite išorinius lapus. Perpjaukite pusiau. Supjaustykite juostelėmis arba džiovinkite 
visus lapus. Trumpai patroškinkite

8 - 10

Morkos
Pašalinkite viršūnes ir galus. Nulupkite, perpjaukite skersai, išilgai arba įstrižai 
griežinėliais, kubeliais ar sutarkuokite. Trumpai patroškinkite 8 - 10

Žiediniai kopūstai Nupjaukite pagrindą. Atskirkite galveles, supjaustykite griežinėliais arba kubeliais. 
Trumpai patroškinkite 10 - 12

Salierai Perpjaukite išilgai arba skersai juostelėmis. Lapus taip pat galima džiovinti. 
Trumpai patroškinkite 10 - 12

Kukurūzai Pašalinkite kukurūzus iš luobelių. Trumpai patroškinkite. Įdėkite į šaltą vandenį. 
Kuomet sukietės - nusausinkite. Pašalinkite branduolį nuo burbuolės 10 - 12

Agurkai Nulupkite (žiovinta žievė yra karti). Supjaustykite griežinėliais. 
Jei pageidaugate - galite pasūdyti

6 - 8

Baklažanai Nulupkite. Supjaustykite apvaliais griežinėliais, juostelėmis arba kubeliais. 
Trumpai patroškinkite. Žievę galima džiovinti atskirai 6 - 10

Žalumynai Supjaustykite stiebus. Nusausinkite su popieriniais rankšluosčiais 6 - 8

Grybai Pašalinkite sukietėjusius stiebus. Nuvalykite su šepetėliu ar šluoste. Neplaukite. 
Supjaustykite griežinėliais arba kubeliais. Mažus grybus galima džiovinti visus 6 - 8

Okra Nukirpkite stiebą ir viršūnę. Supjaustykite ankštis į gabalėlius ar supjaustykite išilgai 6 - 8

Svogūnai Nupjaukite laiškus ir šaknis. Pašalinkite žievę. Supjaustykite gabalėliais, žiedais arba 
kubeliais 8 - 10

Žirniai Atrinkite žirnius. Trumpai patroškinkite 9 - 11

Paprikos Pašalinkite stiebą ir sėklų viršūnę. Supjaustykite žiedais, juostelėmis arba kubeliais. 
Trumpai patroškinkite. Sėklas taip pat galima džiovinti 8 - 10

Bulvės Nulupkite. Pašalinkite pažaliavusią dalį po žieve. Nupjaukite pamuštas vietas. 
Supjaustykite gabalėliais, juostelėmis arba kubeliais. Trumpai patroškinkite 7 - 9

Moliūgai
Perpjaukite perpus. Pašalinkite sėklas, minkštimą ir žievę. Supjaustykite 2,5 - 7,5 cm 
pločio skiltelėmis, o po to 1 cm pločio juostelėmis. Trumpai patroškinkite. 
Sėklas taip pat galima džiovinti 

9 - 11

6 - 8Cukinija
Jei pageidaujate – nulupkite. Supjaustykite griežinėliais, kubeliais ar juostelėmis. 
Jei cukinija didesnė nei 30 cm – parašinkite sėklas. 
Prieš gaminant sojų traškučius – pamirkykite sojų piene

6 - 8Pomidorai Pašalinkite kamieno plotą. Jei pageidaujate - nulupkite. Supjaustykite griežinėliais. 
Pašalinkite drėgmės perteklių prieš džiovinant
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Žolelės
PASTABA: Rekomenduojama žoleles džiovinti 35-41°C temperatūroje. 

Žolelė Augalo dalis džiovinimui
Vidutinis 

džiovinimo 
laikas (val.)

Bazilikas Lapai 2 - 3

Čili pipirai Ankštys 8 - 10

Laiškinis česnakas Lapai (susmulkinti) 2 - 3

Kalendra Lapai 6 - 8

Kmynai Nupjaukite lapus. Perpjaukite pusiau. Supjaustykite juostelėmis arba džiovinkiti visus lapus. 
Trumpai patroškinkite 6 - 8

Krapai Pašalinkite viršūnes ir šaknis. Nulupkite, supjaustykite skersai, įstrižai arba skersai 
griežinėliais. Trumpai patroškinkite 8 - 10

Pankolis Nupjaukite sukietėjusi pagrindą. Atskirkite į atskirus gabaliukus. Trumpai patroškinkite 10 - 12

Česnakai Atskirkite skilteles. Nulupkite 35

Imbieras Šaknys ir lapai 13

Mėta Lapai 13

Raudonėlis Lapai 13

Petražolės Lapai ir stiebai 13

Rozmarinas Lapai 13

Šalavijas Lapai ir stiebai 13

Kietis Lapai 13

Čiobrelis Lapai 13
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