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OBUDOWA 

DEHYDRATORA 
NAGRZEWA SIĘ!

GORĄCE
NIE DOTYKAJ!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stal nierdzewna

Model No: DH-02

Model No: DH-02



OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!
Odnoś się do niej za każdym razem w razie potrzeby i używaj w celu nauki korzystania ze sprzętu osób trzecich.
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PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ 
OSTRZEŻENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SPRZĘTU. TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZYM POWODEM DLA PRZESTRZEGANIA 
PROCEDUR I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, KTÓRE MOGĄ ZAPOBIEC WYSTĄPIENIU 
POWAŻNYCH ZRANIEŃ CZY USZKODZEŃ.

PAMIĘTAJ: JESTEŚ W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA TWOJE 
OSOBISTE BEZPIECZEŃSTWO! 

1. SPRAWDŹ CZY URZĄDZENIE NIE POSIADA 
USZKODZONYCH CZĘŚCI. Przed rozpoczęciem użytkowania 
dehydratora sprawdź czy wszystkie jego elementy działają 
prawidłowo i spełniają funkcje, do których są przeznaczone. 
Sprawdź, czy sprzęt nie posiada cech mogących wpłynąć na 
nieprawidłowe działanie. NIGDY NIE używaj urządzenia jeśli 
przewód zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

2. W celu uniknięcia przypadkowego startu pracy urządzenia, 
zawsze ustawiaj przycisk zasilania na pozycji „OFF” przed 
podłączeniem dehydratora do źródła zasilania.

3. ZAWSZE ODŁĄCZAJ dehydrator ze źródła zasilania przed 
rozpoczęciem czynności serwisowych, zmiany akcesoriów oraz 
przed czyszczeniem urządzenia. Zawsze odłączaj dehydrator 
ze źródła zasilania, jeśli nie jest on aktualnie użytkowany.

4. TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD DZIAŁAJĄCEGO 
URZĄDZENIA. NIGDY NIE POZOSTAWIAJ PRACUJĄCEGO 
SPRZĘTU BEZ NADZORU. Monitoruj dehydrator podczas jego 
pracy.

5. Producent nie bierze odpowiedzialności za urządzenie w 
przypadku użycia dehydratora niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nieprawidłowe użycie dehydratora spowoduje 
utratę gwarancji.

6. Naprawy urządzenia elektrycznego mogą być wykonywane 
jedynie u autoryzowanego przedstawiciela. Można używać 
jedynie oryginalnych części i akcesoriów przeznaczonych do 
tego urządzenia. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia 
spowodują utratę gwarancji. NIGDY nie otwieraj tylnego panelu 
dehydratora. NIGDY nie odłączaj tylnej osłony dehydratora.

7. NIGDY NIE ciągnij za przewód zasilający podczas 
odłączania wtyczki ze źródła zasilania. NIE zaleca się używania 
dodatkowych przedłużaczy do podłączania dehydratora.

8. Upewnij się, że dehydrator jest stabilnie postawiony podczas 
pracy. Wszystkie cztery nóżki urządzenia powinny znajdować 
się na tym samym poziomie. Dehydrator nie może poruszać się 
podczas pracy.

9. NIGDY NIE używaj dehydratora na zewnątrz pomieszczeń 
ani w pobliżu przedmiotów łatwopalnych. URZĄDZENIE 
PRZEZNACZONE JEDYNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

10. UŻYWAJ JEDYNIE W DOBRZE WENTYLOWANYCH 
POMIESZCZENIACH. Zalecane jest umiejscowienie 
dehydratora w garażu lub innym podobnym miejscu.

11. NIGDY NIE blokuj przepływu powietrza od strony drzwiczek 
ani od tylnej strony dehydratora. W celu zapewnienia 
odpowiedniej cyrkulacji powietrza należy pamiętać o 
zachowaniu minimum 30 cm odstępu od każdej ze ścianek 
urządzenia.

12. NIGDY NIE włączaj dehydratora, jeśli jest on postawiony na 
łatwopalnych powierzchniach takich jak np. dywan, koc.

13. W celu zapobiegnięcia porażenia prądem NIGDY NIE 
ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE LUB INNYCH 
PŁYNACH. Może to spowodować poważne obrażenia w wyniku 
porażenia prądem. NIGDY NIE UŻYWAJ sprzętu mając mokre 
dłonie lub gołe stopy. NIGDY NIE włączaj urządzenia w pobliżu 
źródła bieżącej wody.

14. Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem 
mycia jego elementów. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE 
WSKAZÓWKI odnośnie mycia dehydratora przed 
przystąpieniem do jego czyszczenia.

15. Po umyciu dehydratora upewnij się, że wszystkie jego 
elementy są całkowicie suche przed ponownym podłączeniem 
do źródła zasilania, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.

16. NIGDY NIE włączaj urządzenia stojącego na powierzchni 
grzewczej lub wewnątrz piekarnika. NIGDY NIE dopuszczaj, aby 
przewód zasilający leżał na powierzchni dehydratora ani 
jakiejkolwiek gorącej powierzchni.

17. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Zewnętrzne powierzchnie 
dehydratora podczas jego pracy stają się GORĄCE! Brak 
zachowania ostrożności może doprowadzić do poważnych 
obrażeń ciała!

18. Krawędzie urządzenia mogą być ostre.

19. NIGDY NIE używaj urządzenia będąc pod wpływem 
alkoholu, leków lub innych środków psychoaktywnych.

20. Sprzęt przeznaczony jedynie do użytku domowego.



UWAGA! KRAWĘDZIE MOGĄ BYĆ OSTRE!
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRZYCZYNA:

WILGOĆ W POJEMNIKU

ZAPOBIEGANIE: Zawsze sprawdzaj suchość produktów zanim wyciągniesz je z dehydratora. Pamiętaj o 
równym krojeniu składników. Umożliw szybkie ostygnięcie żywności i zapakują ją jak 
najszybciej.

PRZYCZYNA:

PLEŚŃ NA ŻYWNOŚCI

Niecałkowite wysuszenie. Nie sprawdzona wilgotność produktów w przeciągu tygodnia po 
procesie suszenia. Pojemnik do przechowywania nie jest wystarczająco szczelny. 
Temperatura przechowywania jest zbyt wysoka. W przypadku jednoczesnego stwardnienia, 
przyczyną może być suszenie w zbyt wysokiej temperaturze, co skutkuje wysuszeniem 
żywności na zewnątrz przy niecałkowitym wysuszeniu składników w środku.

ZAPOBIEGANIE: Zawsze sprawdzaj suchość produktów zanim wyciągniesz całą partię z dehydratora. 
Sprawdź pojemnik z przechowywanymi produktami pod kątem wilgotności po tygodniu od 
suszenia i dosusz w razie potrzeby. Przechowuj wysuszoną żywność w niezbyt wysokiej 
temperaturze, do 21OC (70OF) lub niższej. Susz składniki w dobrze dopasowanej 
temperaturze, zgodnie z zaleceniami.

PRZYCZYNA:

BRĄZOWE PLAMY NA WARZYWACH

Zastosowano zbyt wysoką temperaturę suszenia. Warzywa zostały przesuszone.

ZAPOBIEGANIE: Susz składniki w dobrze dopasowanej temperaturze, zgodnie z zaleceniami. Sprawdzaj 
stopień wysuszenia produktów w trakcie suszenia.

PRZYCZYNA:

ŻYWNOŚĆ PRZYWARŁA DO TACEK

rodukty spożywcze nie zostały odwrócone podczas suszenia.

ZAPOBIEGANIE: Po około godzinie od rozpoczęcia suszenia odwróć składniki za pomocą szpatułki.
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PRZEPISY

MARYNATA DO SUSZONEGO MIĘSA PO HAWAJSKU

•  1 łyżeczka soli
•  1 łyżka brązowego cukru
•  1 rozgnieciony ząbek czosnku 
•  ok. 1/2 kg chudego mięsa pociętego na 
   0,3-0,6 cm cienkie plasterki

•  1 łyżeczka mielonego imbiru
•  1/4 łyżeczki pieprzu
•  1/4 szklanki sosu sojowego

•  1/4 szklanki soku ananasowego
•  1/8 łyżeczki pieprzu Cayenne

MARYNATA DO SUSZONEGO MIĘSA PO FRANCUSKU
•  1 szklanka soku pomidorowego
•  1/2 - 1 łyżeczki suszonego tymianku
•  1 łyżeczka białego pieprzu
•  ok. 1/2 kg chudego mięsa pociętego na 
   0,3-0,6 cm cienkie plasterki

•  1/2 łyżeczki suszonego czosnku
•  1/2 - 1 łyżeczki suszonej bazylii
•  2 łyżeczki pieprzu Cayenne

•  1/2 łyżeczki mielonego pieprzu
•  1/2 - 1 łyżeczki suszonej cebuli

OSTRA MARYNATA DO SUSZONEGO MIĘSA
•  1/3 szklanki sosu Teriyaki
•  1 łyżka tartego chrzanu
•  1/2  łyżeczki sproszkowanego Chili
•  1/4 łyżeczki sosu Tabasco
•  ok. 1/2 kg chudego mięsa pociętego na 
   0,3-0,6 cm cienkie plasterki

•  2 łyżki brązowego cukru
•  1 łyżeczka soli
•  1 łyżka oliwy z oliwek
•  2 łyżki posiekanej papryczki 
   Jalapeno bez pestek

•  2 łyżeczki mielonego pieprzu
•  1/2 łyżeczki czerwonej papryki
•  1 łyżka rozgniecionego czosnku

MARYNATA BURGUNDZKA DO SUSZONEGO MIĘSA
•  2 szklanki czerwonego wina
•  3 łyżki syropu z melasy
•  ok. 1/2 kg chudego mięsa pociętego na 
   0,3-0,6 cm cienkie plasterki

•  1/2 szklanki sosu sojowego
•  1 łyżka mielonego pieprzu

•  3 ząbki czosnku posiekane

MARYNATA DO SUSZONEGO MIĘSA Z INDYKA
•  1/4 szklanki sosu sojowego
•  1/4 łyżeczki mielonego pieprzu
•  ok. 0,7 kg mięsa z piersi indyka pociętego na 
   0,3-0,6 cm cienkie plasterki

•  1 łyżka świeżego soku z cytryny
•  1/8 łyżeczki suszonego imbiru

•  1/4 łyżeczki suszonego czosnku

MARYNATA DO SUSZONEGO MIĘSA Z JELENIA/SARNY

INSTRUKCJE:

•  1/3 szklanki sosu sojowego
•  1/2 łyżeczki rozgniecionego czosnku
•  ok. 0,7 kg mięsa pociętego na  0,3-0,6 cm 
   cienkie plasterki

•  1 łyżka brązowego cukru
•  ½ łyżeczki mielonego pieprzu

•  1 łyżeczka soli

• W małej szklanej misce połącz wszystkie wymienione w przepisie składniki na marynatę (z pominięciem samego mięsa) i wymieszaj dokładnie.
• W dużym szklanym naczyniu poukładaj plastry mięsa warstwami, rozprowadzając odpowiednią ilość marynaty pomiędzy każdą z warstw.
• Układaj do momentu uzyskania 3-4 warstw mięsa.
• Szczelnie zakryj naczynie i pozostaw do marynowania na 6-12 godzin w lodówce (np. na całą noc). Możesz od czasu do czasu przemieszać 
  zawartość, tak aby wszystkie kawałki były dobrze przykryte marynatą. Im dłużej będziesz marynować mięso tym lepiej nasiąknie przyprawami z
  marynaty.
• Wyciągnij plastry mięsa ściągając z nich nadmiar marynaty.
• Rozłóż plastry na tackach dehydratora, pozostawiając 0,6 cm przerwy pomiędzy poszczególnymi kawałkami.
• Susz mięso w temp 63-66OC (145-150OF) przez około 4-7 godzin do momentu całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: Podczas użytkowania dehydratora, sprawdź ustawioną temperaturę na wyświetlaczu urządzenia przed rozpoczęciem suszenia 
mięsa. Minimalna rekomendowana temperatura dla suszenia mięsa to 63OC (145OF), stosowanie niższej temperatury nie jest zalecane. 
WAŻNE: Przed włożeniem mięsa do dehydratora zaleca się podgrzanie go do temperatury 71OC (160OF) przed rozpoczęciem procesu 
suszenia. Takie postępowanie ma na celu zapobiegnięcie rozwojowi niebezpiecznych bakterii, które mogą znajdować się w wilgotnym, surowym 
mięsie i nie zostać zniszczone w zbyt niskiej temperaturze. Po podgrzaniu mięsa do wyższej temp. 71OC (160OF), ustaw stałą temperaturę 
dehydratora na poziomie 55-60OC (130-140OF) dla całości procesu suszenia. Może zaistnieć potrzeba osuszenia kropelek tłuszczu pojawiających 
się czasami na powierzchni mięsa za pomocą ręcznika papierowego. Całkowity czas suszenia może zależeć od wielu okoliczności, w tym od 
następujących warunków (ale nie tylko): względnej wilgotności pomieszczenia, temperatury mięsa na początku procesu suszenia, ilości mięsa 
umieszczonego w dehydratorze, grubości kawałków mięsa, itp. Zawsze należy poczekać aż suszone mięso ostygnie zanim będziesz go próbować.
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem mycia lub serwisowania dehydratora, 
upewnij się, że jest on odłączony od źródła zasilania, a przycisk zasilania 
ustawiony jest na pozycję „OFF”.

Tacki oraz obudowę dehydratora należy umyć przed pierwszym użyciem, jak również po każdym kolejnym 
użyciu.

1. Ustaw włącznik zasilania oraz pokrętło temperatury na pozycjach „OFF”. Odłącz przewód zasilający z 
gniazdka elektrycznego.
2. Poczekaj do całkowitego ostygnięcia dehydratora przed rozpoczęciem jego czyszczenia.
3. Wyciągnij tacki z obudowy dehydratora.
4. Wytrzyj do czysta obudowę dehydratora (wewnątrz i na zewnątrz) za pomocą wilgotnej gąbki lub 
ściereczki. UWAGA! Krawędzie urządzenia mogą być ostre! Uważaj aby nie zachlapać wodą elementu 
grzewczego (zlokalizowanego za tylną ścianką wnętrza dehydratora). Woda może uszkodzić elementy 
elektryczne i spowodować pojawienie się ryzyka porażenia prądem. Nigdy nie zanurzaj dehydratora w 
wodzie.
5. Tacki dehydratora umyj ciepłą wodą z mydlinami. Opłukaj czystą wodą i od razu wysusz.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Dehydrator musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem w celu ochrony użytkownika przed 
ewentualnym porażeniem prądem. Przed podłączeniem wtyczki do źródła zasilania upewnij się ich typy są 
do siebie pasujące, oraz że gniazdko posiada uziemienie. 
Nie wolno modyfikować wtyczki zasilającej urządzenia w jakikolwiek sposób.
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OBSŁUGA URZĄDZENIA

UWAGA! NIEZWYKLE ISTOTNE JEST, ABY DEHYDRATOR BYŁ MONITOROWANY 
PODCZAS JEGO PRACY. NIGDY nie pozostawiaj dehydratora bez nadzoru. 
Przeczytaj ze zrozumieniem całą instrukcję obsługi zanim rozpoczniesz użytkowanie 
dehydratora. UŻYWAJ JEDYNIE W DOBRZE WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU. 
NIGDY NIE BLOKUJ OTWORU WYLOTU POWIETRZA znajdującego się z tyłu 
urządzenia, ani drzwiczek dehydratora.

1. Postaw dehydrator na czystej i suchej powierzchni.
2. Ustaw włącznik zasilania oraz pokrętło temperatury na pozycjach „OFF”.
3. Podłącz dehydrator do źródła zasilania o standardowych parametrach: 220-240 V i 50-60 Hz.
4. Ustaw dehydrator przynajmniej 30 cm od ścian podczas jego pracy, aby umożliwić prawidłową cyrkulację 
powietrza. NIGDY NIE blokuj otworu wylotu powietrza znajdującego się z tyłu urządzenia, ani drzwiczek 
dehydratora.
5. Wyciągnij tacki z dehydratora. Na tackach rozłóż produkty spożywcze przeznaczone do suszenia. 
Poszczególne kawałki powinny być poukładane w taki sposób, by nie zachodziły na siebie nawzajem. Unikaj 
przeładowania tacek poprzez układanie zbyt dużej ilości produktów oraz zbyt blisko siebie. Zawsze 
pozostawiaj odstępy pomiędzy kawałkami produktów w celu umożliwienia prawidłowej cyrkulacji powietrza. 
Usuń nadmiar wody z produktów (co możesz dokonać poprzez przykładania ręcznika papierowego). Zbyt 
duża ilość wilgoci może spowodować spadek temperatury w dehydratorze.
6. Przełącz włącznik urządzenia na pozycję „ON” lub „TIME”.
7. Przestaw pokrętło kontroli temperatury ustawiając je na pożądaną wartość podgrzewania, w razie 
potrzeby skorzystaj z poradnika dotyczącego suszenia poszczególnych produktów. Rekomendowane jest 
włożenie do dehydratora termometru przeznaczonego do piekarników (nie jest dołączony do urządzenia), w 
celu monitorowania ustawionej temperatury. Modyfikuj temperaturę suszenia za pomocą pokrętła jeśli to 
konieczne.
8. Ustaw pokrętło kontroli temperatury na pożądanej wartości temperatury suszenia. Jeśli chcesz, aby 
dehydrator rozpoczął pracę ciągłą, naciśnij przycisk „ON”.
9. Wstępnie rozgrzej dehydrator przez około 5-10 minut przed włożeniem do niego tacek.
10. Zamontuj drzwiczki dehydratora na jego obudowie poprzez powiszenie ich na zaczepach znajdujących 
się na górnej krawędzi obudowy. Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte i stabilnie trzymają 
się obudowy dehydratora.
11. Podczas suszenia niektórych produktów na ich powierzchni może pojawiać się wilgoć. Można ją usunąć 
poprzez przetarcie składników suchym ręcznikiem papierowym. Zachowaj OSTROŻNOŚĆ, gdyż 
dehydrator może być mocno rozgrzany!

UWAGA: Czas suszenia poszczególnych składników jest zależny od wielu czynników takich jak.: względna 
wilgotność pomieszczenia, temperatura powietrza, grubość kawałków czy zawartość tłuszczu w produktach. 
Aktualna temperatura dehydratora oparta jest na założeniu, że temperatura otoczenia wynosi 21oC (70oF). 
Jeśli dehydrator nie jest użytkowany w pokojowej temperaturze otoczenia wynoszącej 21oC (70oF), to 
ustawiona na wyświetlaczu wartość temperatury może nie pokrywać się z faktyczną temperaturą.
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Poniżej znajdują się podstawowe zasady postępowania podczas kontaktu z żywnością. 
Zasady te dotyczą: GOTOWANIA, SEPAROWANIA, MYCIA I CHŁODZENIA.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Niezwykle istotne jest przygotowanie produktów spożywczych do suszenia poprzez podgrzanie ich do odpowiednio 
wysokiej temperatury, aby zniszczyć obecne w nich bakterie. Szczególne przestrzeganie bezpieczeństwa mięsa na 
przygotowywanie hamburgerów i innych produktów żywnościowych wytwarzanych z mielonego mięsa nie bez powodu 
uważa się ostatnimi czasy za bardzo ważny aspekt. Kiedy mięso zostaje zmielone, bakterie znajdujące się wcześniej 
jedynie na powierzchni kawałków, po jego wymieszaniu zostają rozprowadzone po całej zawartości mięsa. Jeśli mielone 
mięso nie zostanie podgrzane do przynajmniej 71-74oC (160-165oF), bakterie nie zostaną całkowicie zniszczone, co 
przekłada się na zwiększone prawdopodobieństwo zatrucia pokarmowego.

Całe kawałki mięsa takie jak steki czy kotlety nie zawierają w swoim wnętrzu groźnych bakterii takich jak E. Coli i z tego 
względu mogą być serwowane w bardziej niedopieczonej, krwistej wewnątrz postaci. Nadal jednak każdy kawałek 
wołowiny powinien być pieczony w temperaturze, w której wnętrze kawałka osiągnie minimum 63oC (145oF). 
Temperatura bezpieczna dla obróbki drobiu to 82oC (180oF), a stałe kawałki wieprzowiny powinny osiągać przynajmniej 
71oC (160oF). Jaja również powinny być gotowane całkowicie. Jeśli przygotowujesz bezy lub inne potrawy zawierające 
surowe jaja, możesz kupić specjalnie sterylizowane jajka lub użyć sproszkowanego białka jaja.

GOTOWANIE

rodukty spożywcze, które będą spożyte na surowo oraz żywność, która będzie podlegała dalszej obróbce termicznej 
POWINNA BYĆ ZAWSZE przechowywana oddzielnie. Skażenie krzyżowe występuje, gdy surowe mięso lub jaja wejdą 
w bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi, które mają być spożywane na surowo. Jest to główne źródło zakażeń 
pokarmowych. Zawsze dokładnie owijaj kawałki mięsa i przechowuj je na dolnej półce w lodówce, tak aby nie było 
możliwości skapywania soków z mięsa na inne świeże produkty. Przechowywane w lodówce surowe mięso zużyj w 
przeciągu 1-2 dni od zakupu lub przełóż do zamrażarki w celu dłuższego przechowywania. Mrożone mięso rozmrażaj 
zawsze w lodówce, nigdy na blacie kuchennym.

Podczas grillowania lub gotowania surowego mięsa lub ryb, upewnij się, że miejsce odłożenia przyrządzonego już 
produktu jest czyste. Nie używaj tych samych naczyń do układania surowych jak i gotowych kawałków. Dokładnie myj 
wszystkie przyrządy do żywności zaraz po zakończeniu obróbki termicznej, w tym w szczególności sztućce używane do 
przekładania i obracania grillowanych, smażonych lub gotowanych kawałków mięsa.

Zawsze dokładnie myj ręce po każdorazowym kontakcie z surowym mięsem bądź jajami. Myj ręce wodą z mydłem lub 
używając środków do dezynfekcji rąk takich jak płyny czy nawilżane chusteczki. Nie umycie rąk oraz powierzchni, na 
których przygotowywany jest posiłek to główne przyczyny zakażenia krzyżowego żywności.

SEPAROWANIE

Myj ręce oraz powierzchnie kontaktujące się z żywnością za każdym razem, gdy skończysz dane czynności w kuchni. 
Myj ręce ciepłą wodą z mydłem przez przynajmniej 15 sekund, a następnie susz całkowicie ręcznikiem papierowym.

MYCIE

Chłodzenie żywności jest bardzo istotnym etapem. Największe zagrożenie zwiększonego namnażania się bakterii 
pojawia się w temperaturze 4-6oC (40oF). Lodówka powinna być nastawiona na temperaturę chłodzenia o wartości 4oC 
(40oF) lub niższej, a zamrażarka poniżej 0oC (-17oF). Trzymaj się prostej zasady: gorące posiłki serwuj gorące, produkty 
zimne pozostawiaj schłodzone. Używaj naczyń dobrze trzymających ciepło podczas serwowania dań gorących. Używaj 
wody z lodem, aby zachować zimne dania schłodzonymi. Nigdy nie dopuszczaj do zostawiania potraw w temperaturze 
pokojowej dłużej niż przez 1 do 2 godzin, jeśli temperatura pomieszczenia przekracza 32oC (90oF). Podczas pakowania 
produktów spożywczych na piknik, upewnij się, że żywność jest prawidłowo schłodzona przed spakowaniem jej do 
pojemników utrzymujących temperaturę. Pojemniki takie jak lodówki turystyczne jedynie utrzymują temperaturę, jeśli 
produkty są zapakowane prawidłowo wraz z wkładami chłodzącymi. Dania gorące najlepiej umieścić w płytkich 
pojemnikach, aby móc je szybko schłodzić. Upewnij się, że pożywienie zostało przykryte po ostygnięciu.

CHŁODZENIE

UWAGI: Należy zachować szczególną ostrożność podczas przyrządzania dziczyzny czy innych pokarmów naturalnego 
pochodzenia, gdyż mogą one być szczególnie narażone na zakażenie bakteryjne, zwłaszcza jeśli są przechowywane 
czy transportowane w warunkach zwiększających ryzyko namnażania się bakterii. W razie potrzeby uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie bezpieczeństwa żywności poszukaj informacji u odpowiedniego dla danego kraju 
organu państwowego.
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PRZECHOWYWANIE SUSZONEGO MIĘSA

Owiń kawałki suszonego mięsa w folię aluminiową i przechowuj w szczelnie zamkniętej, plastikowej torebce 
na produkty spożywcze, lub włóż do szklanego słoika z szczelnie zamykaną pokrywką. Unikaj 
przechowywania bezpośrednio w plastikowych torebkach bez wcześniejszego owinięcia w folię lub papier 
spożywczy. Suszone mięso powinno być przechowywane w ciemnym, suchym miejscy w temperaturze ok. 
10-16oC (50-60oF). Prawidłowo wysuszone kawałki mięsa można przechowywać w temperaturze pokojowej 
przez około 1-2 miesiące. W celu przedłużenia przydatności do spożycia do 6 miesięcy, przechowuj suszone 
mięso w zamrażalniku. Zawsze opisuj pakowaną żywność datą.

OWOCOWE RULONIKI

1. Wybierz dojrzałe lub lekko dojrzałe owoce. Umyj je i obierz usuwając również pestki oraz wszelkie skazy.
2. Zblenduj owoce w blenderze. Dodaj jogurtu oraz w razie potrzeby dosłodź i przypraw. Konsystencja 
otrzymanego puree powinna być gęsta.
3. Przykryj tacki dehydratora przeznaczonymi do tego podkładkami.
4. Rozłóż na jednej tacce około 1 ½ -2 szklanek puree. Ostrożnie włóż tacki do dehydratora.
5. Brzegi mogą wyschnąć szybciej niż środek, dlatego dobrze jest na środku tacki ułożyć cieńszą warstwę 
owocowego puree.
6. Średni czas suszenie owocowego puree to około 4-6 godzin.
7. Podczas gdy masa owocowa stanie się błyszcząca i nielepiąca w dotyku, wyciągnij ją z dehydratora i 
poczekaj aż ostygnie.
8. Oddziel owocową masę od podkładki tacy i pozwijaj w rulony.

SUSZENIE KWIATÓW I RĘKODZIEŁA

•  Zerwane w celu wysuszenia kwiaty powinny być możliwie jak najbardziej suche, najlepiej po ustąpieniu 
porannej rosy i zanim osiądzie wieczorna wilgoć. Najlepiej jest poddać suszeniu kwiaty najszybciej jak to 
możliwe po ich zerwaniu.
•  Najlepsze warunki do suszenia kwiatów to ciepłe, ciemne i dobrze wentylowane pomieszczenie, dzięki 
czemu parametry suszenia w dehydratorze będą najbardziej optymalne. Kwiaty najlepiej zachowują swój 
kolor i kondycję, gdy są suszone szybko.
•  Niska temperatura suszenia powinna być stosowana w celu zachowania naturalnych olejków.
•  Możesz pozbyć się liści lub również pozostawić je do wysuszenia. Pozbądź się jedynie liści zniszczonych 
czy zbrązowiałych.
•  Na pojedynczej tacce dehydratora rozłóż jedną warstwę składników, unikając zachodzenia elementów na 
siebie nawzajem.
•  Czas suszenia w znacznym stopniu zależy od wielkości  kwiatów i ilości listowia. Zalecana temperatura 
suszenia to ok. 38oC (100oF).
•  W dehydratorze suszyć można rękodzieło w formie np. koralików czy innych kształtów z masy solnej lub 
innego rodzaju ciasta. Temperatura i czas suszenia mogą być bardzo różne.
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WYBÓR ŻYWNOŚCI

PRZYGOTOWANIE ŻYWNOŚCI

Tak jak dla większości rodzajów żywności, prawidłowe przygotowanie składników jest kluczowe dla 
osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów. Przyswojenie paru podstawowych zasad postępowania może 
znacząco wpłynąć na wzrost jakości suszonych produktów oraz zmniejszenie czasu niezbędnego do ich 
wysuszenia.

Wcześniej przygotowane składniki często są smaczniejsze i prezentują się lepiej niż niewłaściwie 
przygotowana żywność. Jest parę metod wstępnej obróbki, które m.in. zapobiegają nadmiernemu 
utlenianiu, przez co redukują ciemnienie owoców takich jak jabłka, gruszki czy banany podczas suszenia:

•  Używaj jedynie żywności najwyższej jakości. Owoce i warzywa w szczycie sezonu zawierają najwięcej 
składników odżywczych i bogaty smak. Mięso, ryby i drób powinno być możliwie chude i świeże.
•  Nie używaj produktów poobijanych czy ze skazami. Złej jakości owoce i warzywa mogą wpłynąć na 
zepsucie całej partii.
•  Zawsze używaj chudych kawałków mięsa. Usuń możliwie jak najwięcej nadmiaru tłuszczu przed 
rozpoczęciem suszenia.
•  UWAGA: Użyj ręcznika papierowego podkładając go pod suszone kawałki mięsa w dehydratorze, aby 
zaabsorbować nadmiar tłuszczu.

•  Usuń pestki, obierz skórki i wydrąż owoce.
•  Postrzęp, pokrój na plasterki lub w kostkę w sposób jak najbardziej równomierny. Grubość plastrów 
powinna zawierać się w przedziale od 0,6 do 1,9 cm.
•  Przed rozpoczęciem suszenia ugotuj na parze lub upiecz mięso w temperaturze min. 71oC (160oF), a drób 
w temp. 74oC (165oF) mierząc wartość temperatury specjalnym termometrem do żywności.
•  Temperatura wewnątrz dehydratora powinna utrzymywać się na poziomie 55-60oC (130-140oF) przez cały 
proces dehydratacji.
•  Suszenie ryb i mięsa wymaga zwrócenia specjalnej uwagi. Mięso musi zostać bardzo dokładnie umyte, 
właściwie oddzielone od kości oraz całkowicie osuszone, tak aby mieć pewność, że krew została całkowicie 
usunięta. Ugotuj na parze lub upiecz ryby przed procesem suszenia w temperaturze 93oC (200oF). 
•  Przed rozpoczęciem suszenia owoców w dehydratorze dobrze jest namoczyć przygotowane kawałki w 
soku z cytryny przez parę minut.
•  Użycie kwasu askorbinowego, używanego w większości zdrowych produktów spożywczych, może być 
dobrym rozwiązaniem na przedłużenie świeżości wysuszonych produktów. Można nabyć go w formie 
tabletek bądź proszku. Należy rozpuścić około 2-3 łyżki stołowe w 1 litrze wody. Następnie należy namoczyć 
plasterki owoców przez około 2-3 minuty przed rozłożeniem ich na tackach i włożeniem do dehydratora.
•  Owoce posiadające woskową osłonkę (takie jak np. figi, gruszki, winogrona, jagody, śliwki) powinny zostać 
zanurzone na chwilę w gotującej się wodzie, w celu usunięcia wosków. Zabieg ten pozwoli na łatwiejsze 
wydostanie się wilgoci z owoców podczas suszenia.
•  Blanszowanie może być również formą wstępnego przygotowania produktów do suszenia. Blanszowanie 
jest metodą nie niszczącą enzymów i pozwalającą na zachowanie składników odżywczych żywności. 
Przedstawiamy dwa rodzaje blanszowania:

•  BLANSZOWANIE W WODZIE: Przygotuj dużą patelnię i nalej wody do połowy jej objętości. Doprowadź 
wodę do wrzenia. Włóż warzywa prosto do gotującej się wody i przykryj. Wyciągnij składniki po upływie 3 
minut. Rozłóż je równomiernie na tackach dehydratora.
•  BLANSZOWANIE NA PARZE: Używając garnka/urządzenia do gotowania na parze, uzupełnij dolną 
część wodą do wysokości około 5-7 cm i zagotuj. Włóż warzywa do górnej części i gotuj przez około 3-5 
minut. Wyjmij składniki i rozłóż je równomiernie na tackach dehydratora.
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WSKAZÓWKI

PRZYWRACANIE NAWODNIENIA

Jeśli zaistnieje potrzeba przywrócenia nawodnienia wysuszonych wcześniej produktów spożywczych, 
możesz zrobić to z łatwością w każdym momencie. Takie warzywa mogą stanowić część dania lub składnik 
przepisu po przywróceniu ich pierwotnego nawodnienia w sposób opisany poniżej.
•  Wysuszone wcześniej produkty mogą zostać ponownie nawodnione poprzez namaczanie ich w zimnej 
wodzie przez około 3-5 minut. Użyj 1 szklanki wody dla 1 szklanki wysuszonych składników. Po 
przywróceniu nawodnienia produkty można gotować w normalny sposób. Moczenie składników w ciepłej 
wodzie przyśpieszy proces, ale może skutkować utratą części smaku.
•  Wysuszone wcześniej warzywa i owoce mogą być namaczane w zimnej wodzie w lodówce przez około 
2-6 godzin. UWAGA! Namaczanie produktów w temperaturze pokojowej może skutkować namnażaniem 
szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów.
•  Nie dodawaj przypraw. Dodanie cukru lub soli podczas procesu rehydratacji może zmniejszyć skuteczność 
ponownego nawadniania oraz wpłynąć niekorzystnie na smak.
•  Aby przyrządzić duszone warzywa lub owoce dodaj 2 szklanki wody i gotuj na wolnym ogniu do momentu 
uzyskania pożądanej miękkości.
•  Zużyj wysuszone produkty spożywcze w jak najkrótszym czasie, szczególnie jeśli pojemnik do 
przechowywania został już otwarty, wtedy pamiętaj też aby niezużyte porcje przechowywać w lodówce w 
celu zapobiegnięcia rozwojowi bakterii.

•  Zawsze pamiętaj o tym, aby składniki na tacach dehydratora były rozłożone płasko i w taki sposób by nie 
nachodziły na siebie.
•  Sprawdź suchość produktów po 6 godzinach, a następnie co 2 godziny, do momentu aż składniki staną 
się kruche, elastyczne lub twarde, w zależności od rodzaju suszonego produktu.
•  Sprawdź żywność, czy wyschła całkowicie przed jej wyciągnięciem z dehydratora. Otwórz urządzenie i 
przekrój kilka kawałków, aby sprawdzić wewnętrzny stopień ich wysuszenia.
•  Każdy pojemnik z suszonymi produktami opatrz etykietą z opisem rodzaju produktu, datą jego suszenia 
oraz jego wagą. W celu poprawienia techniki suszenia możesz prowadzić dzienniczek raportujący długość i 
efektywność danej metody suszenia.
•  Prawidłowe przechowywanie jest kluczowe w celu zachowania wysokiej jakości wysuszonej żywności. 
Zapakuj jedzenie, gdy jest ono w pełni ostygnięte. Produkty mogą być utrzymane dłużej w dobrej jakości, 
jeśli miejsce przechowywania jest chłodne, ciemne i suche. Idealna temperatura przechowywania to 16oC 
(60oF) lub niższa.
•  Jeśli planujesz przechowywać suszone produkty w metalowych lub szklanych pojemnikach, to najpierw 
włóż je do plastikowych woreczków do mrożenia.
•  Pakowanie próżniowe jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania suszonej żywności.
•  Pamiętaj, że żywność podczas suszenia traci od ¼ do ½ swojego oryginalnego rozmiaru i wagi, dlatego 
należy zwrócić uwagę na to, aby składniki przygotowywane do suszenie nie były zbyt małe. Przykładowo 
świeże surowe mięso traci podczas suszenia w przybliżeniu od 1/3 do ½ swojej wyjściowej masy. 
•  Używaj przewodnika suszenia produktów oraz panelu kontrolnego w celu dostosowania prawidłowego 
ustawienia temperatury. Jeśli temperatura grzania będzie zbyt wysoka, żywność może stać się zbyt twarda 
lub wyschnąć jedynie na zewnątrz, wewnątrz pozostając wilgotna. Jeśli temperatura suszenia będzie zbyt 
niska to czas suszenia może znacznie wydłużyć się.
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PRZYGOTOWANIE SUSZONEGO MIĘSA

Przeznaczone do suszenia mięso powinno być możliwie jak najchudsze. Używanie chudego mięsa wpłynie 
pozytywnie na szybkość suszenia mięsa i zmniejszy potrzebę ingerencji podczas suszenia poprzez 
pozbywanie się nadmiaru tłuszczu. Mięso mielone powinno być chude w 80-90%. Mielony indyk oraz 
dziczyzna to najlepsze rodzaje mięsa z przeznaczeniem do suszenia.
Do przyprawiania suszonego mięsa możesz używać gotowych mieszanek przypraw lub komponować je 
samodzielnie według własnego gustu. Podczas przygotowywania mięsa do suszenia dobrą praktyką jest 
jego peklowanie za pomocą azotanu sodu. Jest to substancja używana w celu zabezpieczenia przed 
zatruciem jadem kiełbasianym, które wzrasta podczas długotrwałego suszenia w niskich temperaturach. W 
celu zapeklowania mięsa postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na opakowaniu producenta azotanu.
Surowe mięso wraz z jego sokami trzymaj zawsze z daleka od innej żywności. Marynuj mięso przechowując 
je w lodówce. Nie pozostawiaj mięsa poza lodówką. Zapobiegaj wystąpieniu ryzyka zakażenia krzyżowego 
trzymając zawsze surowe mięso oddzielnie od już wysuszonego. Zawsze dokładnie myj ręce ciepłą wodą z 
mydłem przed i po pracy z surowym mięsem. Zawsze używaj czystych przyrządów.
Mięso i drób przechowuj w temperaturze chłodniczej 5OC (40OF) lub niższej. Mieloną wołowinę i drób zużyj 
w przeciągu 2 dni od zakupu lub włóż do zamrażalnika, mięso czerwone w kawałkach zużyj w przeciągu nie 
dłużej niż 3-5 dni. Zawsze rozmrażaj mięso w lodówce, nigdy na kuchennym blacie. 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas przygotowywania dziczyzny, gdyż jest to mięso 
wyjątkowo narażone na wystąpienie zakażenia ze względu na pochodzenie. Dziczyzna może być 
przechowywana w temperaturach potencjalnie umożliwiających rozrost bakterii, zwłaszcza podczas 
transportu. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji odnośnie bezpieczeństwa mięsa poszukaj 
informacji u odpowiedniego dla danego kraju organu państwowego.
Podczas użytkowania dehydratora sprawdź temperaturę we wnętrzu dehydratora za pomocą 
odpowiedniego termometru, jeśli masz w zamiarze suszenie mięsa. Minimalna rekomendowana 
temperatura dla suszenia mięsa to 63OC (145OF) i nie zaleca się stosowania niższej. WAŻNE: Zanim 
umieścisz mięso w dehydratorze, jest wysoce zalecane, aby poddać je wstępnej obróbce termicznej w 
temperaturze przynajmniej 71OC (160OF) jeszcze PRZED rozpoczęciem suszenia. Ten etap 
przygotowywania ma zapewnić zahamowanie rozwoju bakterii w wyniku zastosowania odpowiednio 
wysokiej temperatury. Po podgrzaniu do temperatury 71OC (160OF), w dehydratorze utrzymuj następnie 
stałą wysokość temperatury suszenia w przedziale 55-60OC (130-140OF) przez cały proces suszenia co jest 
szczególnie istotne ze względu na poniższe zalecenia:
1.  Proces suszenia musi być wystarczająco szybki, aby nie dopuścić do zepsucia się suszonej  
żywności, 
2. Niezbędne jest usunięcie z produktów wystarczająco dużej zawartości wody, tak aby uniemożliwić 
dalszy rozwój mikroorganizmów.
Jeśli mięso zostało poddane marynowaniu, to należy strząsnąć nadmiar płynów z kawałków mięsa 
bezpośrednio przed równomiernym rozłożeniem ich na tackach dehydratora.
Susz mięso w temp 63-66 OC (145-150 OF) przez około 4-7 godzin do momentu całkowitego wyschnięcia. 
Może zaistnieć potrzeba osuszenia kropelek tłuszczu pojawiających się czasami na powierzchni mięsa za 
pomocą ręcznika papierowego. Całkowity czas suszenia może zależeć od wielu okoliczności, w tym od 
następujących warunków (ale nie tylko): względnej wilgotności pomieszczenia, temperatury mięsa na 
początku procesu suszenia, ilości mięsa umieszczonego w dehydratorze, grubości kawałków mięsa, itp. 
Zawsze należy poczekać aż suszone mięso ostygnie zanim będziesz go próbować.

WAŻNE! NIEZWYKLE ISTOTNE JEST, ABY DEHYDRATOR BYŁ MONITOROWANY 
PODCZAS JEGO PRACY. NIGDY nie pozostawiaj dehydratora bez nadzoru. 
Przeczytaj ze zrozumieniem całą instrukcję obsługi zanim rozpoczniesz użytkowanie 
dehydratora. UŻYWAJ JEDYNIE W DOBRZE WENTYLOWANYM POMIESZCZENIU. 
NIGDY NIE BLOKUJ OTWORU WYLOTU POWIETRZA znajdującego się z tyłu 
urządzenia, ani drzwiczek dehydratora.
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