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SVEIKINIMAI!
Sveikiname įsigijus šį NutriMill Classic grūdų malūną. Šis produktas 
puikiai sukonstruotas, inotyvaus dizaino ir  pagamintas iš ankščiausios 
kokybės medžiagų. Jums patiks naudotis grūdų malūnu ištisus metus. 
Vis dėlto - tai NutriMill.

MALIMO PRIVALUMAI
Reguliariai valgant pilno grūdo pagrindu patiekalus padės Jums 
išvengti širdies ir kraujagyslių ligų, insulto, mikro infarkto ir arterijų 
užsikimšimo. Šviežiai sumalti miltai turi didesnę maistinę vertę. Kuo 
šviežesni miltai, tuo maistingesnis ir skanesnis maistas.

Grūdų malimo mašina
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SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS
Sekite saugumo instrukcijas, kuomet naudojaties šiuo elektros prietaisu:
1. Prieš naudojimą perskaitykite visas instrukcijas.
2. Norėdami išvengti ir apsisaugoti nuo elektros smūgio rizikos, 

nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
3. Reikia būti itin atsargiems naudojant prietaisą greta vaikų arba kai jį 

naudoja vaikai.
4. Ištraukite kištuką iš lizko: kai prietaisas nenaudojamas, prieš uždedami 

arba nuimdami dalis bei prieš valant.
5. Nesinaudokite prietaisu, jei yra pažeistas laidas bei kištukas arba jei 

prietaisas buvo numestas ar kitokiu būdu pažeistas. Kreipkites į įgaliotą 
klientų aptarnavimo atstovą.

6. Nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, kurių nerekomenduoja 
gamintojas. Naudojant tokius priedus ar dalis, jūs galite susižaloti bei 
sugadinti prietaisą.

7. Nenaudokite prietaiso lauke.
8. Prietaiso laidas turi būti padėtas taip, kad jis niekur nekabotų ir, kad 

už jo nebūtų galima užkliūti ir pargriūti.
9. Nestatykite prietaiso šalia karštų paviršių.
10. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
11. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
12. 

Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.

13. 
Prieš malant įsitikinkite, jog visos dalys yra tvirtai pritvirtintos.

14. 
Prieš malant įsitikinkite, jog oro �ltras yra įdėtas. 

15. 
Prieš malant, įsitikinkite, jog miltų dubuo yra tinkamai įdėtas.

16. 

Prieš malant, visada įsitikinkite, jog tarp grūdų nėra įsimaišiusių 
svetimkūnių. Rekomenduotina naudoti tik išvalytus grūdus. 

17. 
Neperpildykite grūdų indo.

18. 
Nemalkite drėgnų ar šlapių grūdų. 

19. 
Po naudojimo visada išvalykite �ltrą.

20. Visus remonto darbus turi atlikti įgaliotas klientų aptarnavimo atstovas.
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PRIEŠ PIRMĄ NUTRIMILL MALŪNO NAUDOJIMĄ
Nuo miltų dubens nuimkite piltuvo prailginimo žiedą. Sumalkite bent 2 
puodelius grūdų, tuomet išmeskite sumaltus miltus ir išvalykite dubenį. Tai 
padės pašalinti bet kokius nešvarumus, kurių malūnas galėjo gauti gamybos 
procese. Naudokite tik išvalytus grūdus. Garantija nebus taikoma, kuomet žala 
atsiras dėl svetimkūnių, kurie galėjo patekti ir pažeisti malūno galvutes. 
Tinkama grūdų malūno priežiūra užtikrins ilgametį jo naudojimą. 

PAŽINKITE SAVO NUTRIMILL

Greičio rankenėlė (Motor Speed)
Ji leidžia labiau kontroliuoti tekstūrą. Daugumai grūdų 
palikite rankenėlę pasuktą į kairę (didžiausias greitis). 
Rupiems miltams išgauti, pradėkite malti pasukę greičio 
rankenėlę į kairę ir palaikę 15 - 20 sekundžių ir tuomet 
pasukite rankenėlę į dešinę. Pasukdami rankenėlę į dešinę sumažinsite malūno 
malimo greitį. 

Grūdų tiekimo reguliatoriaus rankenėlė (Grain Feed)
Mygtukas skirtas grūdų tiekimui reguliuoti ir įjungti bei 
išjungti malūną. Pasukus rankenėlę į dešinę, Jūs leisite 
net ir stambiausiems grūdams laisvai tekėti toliau ir maltis. 
Taip grūdai greičiau malsis, tačiau miltai bus rupesni. 
Pasukdami rankenėlę į kairę iki galo, mašina išsijungs. 
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Užraktas
• Ši rankenėlė prietaiso gale 

pritvirtina malimo dalį prie 
pagrindo

• Jis gali būti nuimamas sukant, atskirti 
dalis ar valant

Dangtis
• Jis sumažina triukšmo lygį

Piltuvo prailginimo žiedas
• Naudoti nebūtina, kuomet 

malami smulkūs grūdai arba 
mažas jų kiekis

Grūdų įleidimo 
cilindras

Piltuvas

Perkrovimo mygtukas 
(raudonas)
• Po malimo dalimi

Atskyrimo indas
• Turi būti pridėtas, kuomet 

yra malama
• Oro �ltravimui
• Apsaugo nuo miltų nuotekio 

malimo metu

Miltų dubuo
• 2,75 kg talpa
• Didelės ir lengvos rankenos

Oro �ltras*
• Turi būti sausas ir įstatytas į 

vietą, kuomet yra malama
• Apsaugo nuo miltų nuotekio 

malimo metu

Pagrindas
• Taip/Ne (Yes/No) pozicijos 

indikatorius priekyje padeda 
įstatyti dubenį į vietą

Malimo dalisMalimo greičio 
rankenėlė

Miltų rupumo 
rankenėlė

*Oro �ltras turi būti keičiamas kas 2 metus.

DALYS
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NAUDOJIMAS

1. Uždėkite atskyrimo indą – jis turi būti pritvirtintas, kuomet 
yra malama. Sulygiuokite atskyrimo indo rankenas su dubens 
dangčiu ir atsargiai spūstelkite kol užsi�ksuos. Šis indas 
surenka geriausius miltus. Po malimo ištuštinkite atskyrimo 
indą ir suberkite į dubenį arba naudokite atskirai. 

2. Įstatykite oro �ltrą į dubens dangtį – jis yra būtinas malant. 
Kaskart po malimo reikia �ltrą pravalyti. Jei norite jį plauti – 
įsitikinkite, jog jame nėra užsilikusių miltų. 
Pastaba: prieš naudojant oro �ltą, įsitikinkite, jog �ltras yra 
visiškai sausas.

3. Pritvirtinkite dubens dangtį ant dubens. Dangtį pasukite, 
kol jis užsi�ksuos. Dubens dangtis turi patvarios gumos 
tarpiklį, kuris puikiai užsandarina ir apsaugo nuo miltų nuotekio. Kuomet 
tarpiklis labai įsitempia (nuo dažno naudojimo), siūlome sutepsti jį miltais, 
kukurūzų krakmolu arba nelipniu skysčiu. 
Pastaba: niekada nepurškite skysčio tiesiai ant tarpiklio. Užpurškite truputį ant 
popierinio rankšluosčio ar skudurėlio ir patrinkite tarpiklį. 

4. Pritvirtinkite piltuvo prailginimo žiedą (naudoti nebūtina, kuomet malamas 
mažas kiekis). Prailginimo žiedas turi 3 �ksavimo antgalius. Geriausia uždėti / 
nuimti visus antgalius vienu metu. Pritvirtinimui: atsukite malūną į save, įstatykite 
dešinėje esantį antgalį, tuomet pasukite pagal raikrodžio rodyklę ir įstatykite 
likusius 2 antgalius. Nuimant: atsukite malūną į save, 
pašalinkite dešinėje esantį antgalį, pasukite pries laikrodžio 
rodyklę ir pašalinkite likusius antgalius.

 

5. Grūdų pildymas

6. Įkiškite jungtuką į elektros lizdą ir pasukite įjungimo 
rankenėlę. 
Pastaba: nebūtina įjungti prietaiso prieš pilant grūdus. Visuomet 
pradėkite malimą didžiausiu greičiu. Niekuomet nepradėkite 
malti, kuomet rankenėlės pasuktos kiek įmanoma į dešinę. 
Visuomet leiskite malūnui veikti bent 15 sekundžių prieš nustatant rupumą. Jei reikia, 
Jūs galite sustabdti prietaisą, nors jis ir nėra baigęs darbo.

7. Uždėkite dangtį ir pradėkite malimą. NutriMill malūnas yra suprojektuotas 
taip, kad uždėjus dangtį, sumažėtų triukšmo lygis.

8. Baigus malti, palikite prietaisą įjungtą dar 5 sekundėms. Patapšnokite dangtį 
kelis kartus, kad miltų likučiai nukristų nuo dangčio į dubenį. Išjunkite prietaisą 
ir jį išvalykite.
Rekomenduojama plastikinį dubenį ir dangtį plauti rankomis. Karštas indaplovės 
vanduo gali deformuoti detales. Dangčio tarpiklį po plovimo reiktų sutepti.
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GRŪDŲ IR MILTŲ SANTYKIS
Stebėkite pilamų grūdų kiekį, kad miltų dubuo nepersipildytų.

Perpildžius miltų dubenį, malūnas gali užsikimšti. Dubuo talpina 2,6 – 2,75 kg 
miltų. Iš 1,65 kg grūdų gausite maždaug 2,7 kg miltų malant pasirinkus 
vidutinį rupumą. Ši tekstūra yra idealiausia daugeliui kepinių.

Miltų kiekis, gaunamas iš 1 kg grūdų priklauso nuo grūdų tipo bei malimo 
smulkumo. Didesnis kiekis miltų gaunamas pasirinkus smulkesnį malimą, 
nei stambų.

Pastaba: iš minkštesnių produktų, tokių kaip avižos ar pupelės, gaunamas didesnis 
miltų kiekis. Norint išvengti miltų dubens perpildymo, pripildykite nuo 2/3 iki 3/4  
piltuvo.

RUPUMO REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
Greičio valdiklis ("Motor speed"):
Šis greičio valdiklis padės nustatyti miltų tekstūrą.
• Daugumai miltų, rankenėlė turėtų būti pasukta į kairę.
• Labai rupiems ir vidutiniams kukurūzų miltams, rankenėlė turėtų būti 

pasukta į dešinę.
• Sunkių miltų ir stambios tekstūros miltams, nustatykite rankenėlės 

padėtį ties vidutiniu greičiu.
• Pastaba: Visada leiskite malūnui veikti 15 - 20 

sekundžiu didžiausiu greičiu, prieš nustatant 
norimą greitį.

Grūdų tiekimo valdikis („Grain feed“):
Šis mygtukas įjungia/išjungia prietaisą bei 
kontroliuoja grūdų tiekimą – kaip greitai grūdai 
sukrenta į malūną.
• Geresnei grūdų kokybei nustatykite rankenėlę 

ties 11 - 12 valanda
(Daugelis grūdų net nepradės tekėti, jei tiekimo rankenėlė bus nustatyta 
žemiau nei ties 10 valanda)

• Norint gauti rupius miltus, pasukite rankenėlę į dešinę.
• Dideli produktai (tokie kaip pupelės), net nepradės tekėti, jei rankenėlė 

bus pasukta ne į dešinę.
• Tekstūra taip pat priklauso nuo malamų produktų tipo. Minkšti grūdai, 

tokie, kaip avižos, susimals kur kas geriau, nei kieti. Kieti kviečiai susimals 
kur kas stambiau, nei minkšti kviečiai.

• Dideli produktai, tokie kaip pupos ar ryžiai susimals kur kas lėčiau nei 
maži grūdai, tokie kaip kviečiai
Pastaba: Optimaliam sumalimui, pasukite rankenėlę į dešinę iki galo ir leiskite 
taip maltis 15 sekundžių, kad grūdai galėtų pradėti laisvai tekėti. Vėliau 
nustatykite norimą grūdų tiekimą. 
Pastaba: Periodiškai sumalkite po 400 g baltųjų ryžių ar kitų kietų produktų, 
norint gerai išvalyti malūno galvutes ir pašalinti galimai likusias maltų produktų 
daleles.



MALAMŲ GRŪDŲ KOKYBĖ

1. Rinkitės tik geriausios kokybės grūdus iš patikimų pardavėjų.
2. 

Nuo grūdų kokybės priklausys ir Jūsų kepinių kokybė.3. 
Patikrinkite grūdų drėgmę. Įsitikinkite, jog jie yra sausi. Šlapi ar drėgni 
grūdai gali užkimšti malūną.

4. 

Grūdų naudojimas yra toks pat svarbus, kaip ir kitų greitai gendančių 
produktų naudojimas.

GRŪDAI
Kviečiai - sudėtyje yra 26 vitaminai ir mineralai. Puikus vitaminų E ir B šaltinis. 
Kviečių sudėtyje yrs labai didelis gliuteino kiekis. Gliuteinas suteikia tešlai 
elastingumo ir padeda jai kilti.

Rekomenduojama 2 - 3 kartus pervalyti ir peržiūrėti grūdus.

Avižos - turtingos proteinu, kalciu, skaidulomis, nesočiaisiais riebalais bei kelių 
rūčių B vitaminais. Universalūs grūdai - galima naudoti dripsniams, sausainiams, 
duonai, blynams ar va�iams.
Rugiai - turi kiek mažiau gliuteino nei kviečiai. Juos galima malti su kitais grūdais. 
Duona vien iš rugių yra drėgna ir sunki. Iš 2 dalių rugių ir 5 dalių kviečių galima 
gauti puikią šviesią duoną.

Ryžiai - mažai riebalų ir natrio, daug angliavandenių, geležies ir B vitaminų. 
Ryžiai puikiai tinka dripsniams, troškiniams garnyrams ir sriuboms. Iš ryžių 
gaunama skani torto tekstūros duona.

Miežiai - puikiai tinka sriuboms, troškiniams ir pyragams. Puikus ryžių pakaitalas. 
Išbandykite prie 5 dalių kviečių pridėti 1 dalį miežių ir gausite puikią kvietinę 
duoną. Kepant gražiai paruduoja. Po skrudinimo miežių nemalkite.

Kukurūzai - sudėtyje yra mažai krakmolo. Jų miltus galima naudoti gaminant 
blynus, va�ius, duoną ir barstymui.

Sorų kruopos - naudojama sriubose, pudinguose, troškiniuose ir duonoje. Sorų 
miltų skonis yra panašus į kukurūzų miltų. 1 dalis sorų ir 5 dalys kviečių yra 
idealu. kuomet sorų yra per daug, duona tampa tanki ir atsiskiria nuo duonos 
pluta. Įdėjus reikiama kiekį - priduoda traškumo.

Sojos - jose yra didžiausias proteinų kiekis! Jos yra labai universalios - sojų 
pienas, tofu sūris, mėsos pakaitalas, troškiniuose, duonoje. Nors sojose yra 
daug riebalų, tačiau jos labai lengvai susimala.

Pastaba: sojos, kamutas, kvinoja ir spelta prieš malimą turi būti labai gerai 
išdžiovinti.
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NUTRIMILL GRŪDŲ MALŪNAS MALA:
PUPELĖS IR ŽIRNIAI
• Geltonieji lęšiai
• Raudonieji lęšiai
• Avinžirniai
• Limos pupelės
• Sojų pupelės
• Anasazi pupelės
• Žaliosios pupelės
• Juodosios pupelės
• Daržinės pupelės
• Navy pupelės
• Žalieji skaldyti žirniai
• Geltonieji skaldyti žirniai

GRŪDAI
• Kukurūzai
• Mėlynieji kukurūzai
• Avižinės kruopos
• Baltieji ryžiai
• Rudieji ryžiai
• Laukiniai ryžiai
• Sorgos
• Soros
• Grikiai
• Raudojoni kvinoja
• Kvinoja
• Burnočiai

PILNO GRŪDO GRŪDAI
• Kamutas
• Kietieji raudonieji kviečiai
• Kietieji baltieji kviečiai
• Spelta
• Miežiai
• Perlinės kruopos
• Minkštieji kviečiai
• Rugiai
• Apvirti kviečiai

BŪKITE ATSARGŪS KUOMET MALATE:
• Džiovinti lęšius
• Kamutus
• Speltą
• Miežius

• Ankštinius (bendrai)
• Džiovintus avinžirnius
• Kvinoją
• Avižines kruopas

• Džiovintas dėmėtąsias pupeles
• Džiovintąs  žaliąsias pupeles 
• Sojų pupeles
• Džiovintus saldžius kukurūzus

NEMALKITE:
• Avinžirnių dripsnių
• Sėklų (linai, sezamai, čijos, 

saulėgrąžos ir pan.)
• Riešutų
• Kavos pupelių
• Prieskonių

• Vaistažolių
• Kanapių
• Cukraus (baltas ir rudas)
• Džiovinti vaisiai ir daržovės 

(datulės, razinos ir pan.)

• Šokolado
• Daigintų ankštinių
• Daiginti grūdų
• Daigintos sėklų
• Goji uogų
• Tapijokų


