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  HOŞ GELDİNİZ 

Tebrikler, Tribest ailesine hoş geldiniz! Tribest® Solostar®4 aletini satın 
almış olmanız, sağlıklı bir yaşam tarzı seçtiğinizin göstergesidir. Her 

Tribest ürünü gibi, Solostar 4’ün şık tasarımı ve zengin özellikleri tek 
bir şeye ulaşmak için yapılan akıllı seçimlerdir: Sağlıklı Yaşam Tarzını 

Kolaylaştırmak  

 

Akıllı tasarımı sayesinde, Solostar 4 %33 daha fazla dönme kuvveti 

üretirken, %20'ye kadar daha az elektrik kullanır. Daha fazla dönme 

kuvveti, daha az sıkışma anlamına gelir ve daha az elektrik, karbon 

ayak izinizi azaltırken aylık faturanızda tasarruf demektir. Şık, modern 

tasarımı mutfak tezgahınızda güzel görünürken, daha az yer kaplar. 

İsteğe bağlı Sebze Dilimleyici ve Spiralli Kesim bağlantıları, çok fazla 

makineye sahip olmaktan kaynaklanan yığılmayı azaltır ve ihtiyaç 

duyduğunuz çok yönlülüğe katkı sağlar. Solostar 4, ZStar Manuel 

sıkacak ile uyumludur, böylece bir yerden bir yere giderken sıkıcınızı 

yanınızda götürmekten çekinmeyin. Ve her Tribest ürününde olduğu 

gibi, tüm gıda temas parçaları BPA ve BPS içermeyen malzemelerden 

yapılmıştır. 

 
Solostar 4'ün tek Dişli Öğütücülü soğuk pres sıkma sistemi, gıdalardan 

suyu en nazik bir şekilde çıkarmak için 47 RPM'ye kadar yavaş bir hızla 

çalışır. Yavaş ve nazik süreç, daha fazla besleyici hülasayı ve enzimleri 

korur ve sonuç olarak daha sağlıklı meyve/sebze suyu verir. Çift 

Kademeli Su Çıkartma Süreci gıdalarda maksimum düzeyde suyu 

çıkarmak için meyve/sebzeleri parçalar ve ezer. ‘Ultem’ malzemeden 

yapılmış Dişli Öğütücü diğer çeşit plastiklere kıyasla 8 kat daha güçlü 

olmasından dolayı, sıkılacak yiyeceklerin hızlıca ve kolaylıkla 

sokulmasını sağlayan bir Dişli Öğütücü tasarımı sağlar. Yani, daha iyi 

meyve/sebze suyu alırsınız ve bundan da ötesi, kullanımı daha kolaydır. 

 
Lütfen dikkatli bir şekilde Solostar 4'ünüzü paketinden çıkarıp tüm 

parçaların kutunun içinde olup olmadığını kontrol edin. İlk kez 

kullanmadan önce sıkma işlemine aşina olmak için Solostar 4'ü birkaç 

kez takıp sökmek ve sıkma işini yapan parçaları yıkamak için zaman 

ayırın. Ayrıca, doğru kullanım ve bakım talimatlarını öğrenmek üzere 

lütfen tüm kullanım kılavuzunu okuyun. Herhangi bir sorunuz, 

yorumunuz varsa veya herhangi bir tüyo isterseniz, lütfen 0212 299 

29 39 numaralı telefondan veya merhaba@defya.com.tr e-posta 

yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

Sizden, www.tribestlife.com adresinden Solostar 4’ü değerlendirmenizi 

rica ediyoruz. Sizlerden gelecek olan geri bildirimler bizim için çok 

önemlidir. 
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       ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI 

1. Tüm talimatları lütfen dikkatlice okuyun. 
2. Elektrik çarpma tehlikesine karşı makinenin Ana Gövdesini suya veya 

herhangi bir başka sıvıya batırmayın. 
3. Elektrik çarpmasına maruz kalmamak için prizi veya fişi ıslak elle 

ellemeyin. 
4. Solostar 4 çalışırken döner parçalarına temas etmekten kaçının. 
5. Kullanımda olmadığı zamanlarda ve Solostar 4’ünüzü monte ederken ya 

da sökerken elektrik prizinden çıkarmayı ve kapatmayı ihmal etmeyin.  
6. Herhangi bir elektrikli aleti hasar görmüş bir kablo veya fiş ile; ya da 

Solostar 4'ünüz arızalanmışsa, düşürülmüşse veya herhangi bir şekilde 
hasar görmüşse, çalıştırmayın. Yaralanmaları önlemek için Solostar 4'ü 
inceleme ve olası onarım için en yakın yetkili servis merkezine geri 
gönderin. 

7. Alet çocuklar tarafından veya çocukların olduğu bir ortamda 
kullanılıyorsa, mutlaka gözetim altında tutulmaları gereklidir. 

8. Sadece birlikte gelen aksesuarları kullanın. Besleme Kanalına çatal, 
kaşık, bıçak gibi aletler sokmayın. 

9. Solostar 4 çalışırken parmakları Besleme Kanalına sokmak çok 
tehlikelidir. Malzemeleri içeriye itmek için mutlaka birlikte gelen iticiyi 
kullanın. 

10. Uzatma kablosu kullanmak tavsiye edilmemekte ve birlikte 
satılmamaktadır. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden 
olabilir.  

11. Kablonun masanın kenarından veya tezgâhın üzerinden sarkmasına izin 
vermeyin. 

12. Kablonun ocak gibi sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. 
13. Sıkıcınızın normal çalışmadığını düşünüyorsanız, lütfen “Servise 

İhtiyacınız Olduğunda” kısmına göz atın. 
14. Normal çalışması ya da temizlenmesi için çıkarılması gereken 

parçalarının haricinde Solostar 4’ünüzü sökmeyin. 
15. Solostar 4’ünüzü sürekli çalıştırmak (30 dakikadan fazla aralıksız) aletin 

motorunun fazla ısınmasına neden olabilir. Fazla ısındığı veya fazla 
yüklenildiği vakit motor otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda 
aleti kapatın ve tekrar kullanmadan önce motorun soğuması için 
yaklaşık 30 dakika bekleyin. 

16. Aleti ve parçalarını temizlemek için çok sıcak veya kaynar (40°C’nin 
üstünde) su kullanmayın. Deformasyon veya başka zararlara yol 
açabilirsiniz. 

17. Çamaşır suyu veya sert kimyasallar içeren temizlik malzemeleri 
kullanmayın. 

18. Açık havada kullanmayın. 
19. Bu alet sadece ev kullanımı içindir. 
20. Kullanmadan önce, lütfen “Kurulum ve Kullanma” kısmına göz atın. 
21. Solostar 4 Sıkacağının düzgün ve güvenli bir şekilde çalışması için 

elektrikle topraklanmalıdır. Yalnızca sağlanan 3 uçlu fişi veya 
ülkenizdeki elektrik güvenlik koduna uygun fiş veya adaptörü kullanın.   6 



 

 
22. Aleti kullanım amacının haricinde kullanmayın. 
23. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 
 

BU TALİMATLARI SAKLAYIN 
 
 
ÇEVRE TALİMATLARI 
 
AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması: 
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve 
yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri 
dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda 
evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri 
dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını 
bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek 
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan 
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz 
duruma getirin. 
 
 
Ambalaj bilgisi: 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. 
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1. Süzgeç Kilitleme Kapağı 

2. Sıvı Süzgeci  

3. Dişli Öğütücü  

4. Sıkma Kanalı  

5. Huni 

6. Dişli Kitleme 
Mekanizması  

7. Ana Gövde 

8. Homojenleştirici Süzgeç 

9. Meyve/sebze Suyu Kabı   

10.  Posa Kabı  

 

 

 

11.  Meyve/Sebze Suyu Kabı Süzgeci 

12.  El Süzgeci 

13.  Elektrik Kablosu 

14.  Fettuccini (kalın makarna) Ucu 

15.  Spagetti Ucu 

16.  Sıvı Ucu 

17.  Homojenleştirici Ucu 

18.  Plastik Pompa 

19.  Temizleme Fırçası 

20.  Huni Kapağı 
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SOLOSTAR 4 KURULUM VE KULLANMA 
 

1. Dişli Öğütücüyü Sıkma Kanalına sokun ve 

Ana Gövdenin Ucuna takın. 

 
 
 
 

 
2. Sıkma Kanalını sabit tutarken Dişli Kitleme 

Mekanizmasını saat yönüne (sağa doğru) 
çevirerek kilitleyin.  

 
 

 

 
3. Kullanacağınız yiyeceğe uygun süzgeci 

seçin. Süzgeci döndürmeyin. 

 
 

 
Şu şekilde monte edin: 
A. Sıvı Süzgeci: yeşil yapraklıların, 

sebzelerin ve meyvelerin suyunu 

çıkarmak için. 

(1) Süzgeci Sıkma Kanalının önüne takın. 
Taktığınızda “UPPER” (YUKARI) yazan 
kısmın yukarıya baktığına emin olun.  

 
 

(2) Süzgeç Kilitleme Kapağını süzgecin üstüne 
takın ve yerine oturtturmak için saat yönünün 
tersine (sola doğru) çevirin. 

 
 

(3) Sıvı Ucunu (ya da reçetenize uygun diğer 
uçları) Süzgeç Kilitleme Kapağına saat 
yönünün tersine doğru çevirerek yerleştirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

SIVI SÜZGECİ HOMOJENLEŞTİRİCİ SÜZGEÇ  
 

A 1 

UPPER 

3 
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B. Homojenleştirici Süzgeç: pirinç unu 
kurabiyesi / galeta yapmada, öğütmede 
(domates, sarımsak, vb.), makarna ve 
erişte yapımında (spagetti veya fettuccini 
(kalın makarna), ya da tofu yapımında. 
(1) Homojenleştirici Süzgeci Sıkma 

Kanalına takın. Yerine iyice oturtturun 
ve Süzgeç Kilitleme Kapağını saat 
yönünün tersine doğru çevirerek 
kilitleyin. 

(2) İstediğiniz ağızlığı Süzgeç Kilitleme 
Kapağına yerleştirin ve  

(3) saat yönünün tersine doğru çevirin. 
• Homojenleştirici Ucu taze 

sarımsak,saoğan,zencefil veya biber 
öğütme işlerinizde kullanın. 

• Homojenleştirici Ucu kurutulmuş biber 
veya kahve çekirdeği vb. öğütmede 
kullanmayın. 

4. Huniyi Sıkma Kanalının tepesine takın. 
Meyve/sebze Suyu Toplama Kabını 
belirtilen Meyve/sebze Suyu Boşaltma 
yerinin altına ve Posa Toplayıcıyı Ağzın 
altına yerleştirin. Elektrik kablosunu 
aletin arkasına ve fişi de prize takın. 

5. Solostar 4’ü çalıştırın ve yiyecekleri 
küçük parçalar halinde Plastik İticinin 
yardımıyla Huniden içeriye doğru itin. 
• Yiyeceklerin boylamasına küçük 

parçalara kesilmesi gereklidir.  
• Çalışırken biraz gıcırtılı bir ses 

çıkabilir; bu normaldir.  
6. Solostar 4’ün içine yabancı bir cisim 

girmişse, motor durur. Böyle bir 
durumda Geri Tuşuna 2-3 kere 2-3 
saniye boyunca basın. 
• Geri Tuşunu kullanmanız 

gerektiği durumlarda ilk önce 
Stop Tuşuna basın, daha sonra 
Geri Tuşunu kullanın.  

Notlar: 

 Lifli sebzeler ve çekirdekli meyvelerin 
suyunu sıkarken Sıvı Ucu yerine 
Homojenleştirici Ucu kullanın.  

 Kullanılan ürüne göre elde edilen    
  suyun içinde bir miktar posa kalabilir.  
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SOLOSTAR 4’ü SÖKME VE TEMİZLEME 
 

1. (1) Dişli Kitleme Mekanizmasını saat 

yönünün tersine çevirin ve (2) 

çekerek Sıkma Kanalını Ana 
Gövdeden çıkarın.  

 

 
2. Daha kolay temizlenmesi için Sıkma 

Kanalının parçalarını lavaboda akan 

suyun altında çıkarın.  

 
 
 

 
3. (1) Solostar 4’ten Süzgeç Kilitleme Kapağını 

ve (2) Ucu saat yönüne doğru çevirerek 
ayırın. 

 
 

 
4. Süzgeci çekerek yerinden çıkarın ve 

birlikte gelen Temizleme Fırçası 
yardımıyla güzelce yıkayın.  

 
 

 
5. Dişli Öğütücüyü Sıkma Kanalından  

çıkarın. 
 
 

 

 

 
6. Parçaları yıkamada ılık su ve hafif 

bir deterjan kullanın. 
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• Daha rahat söküm yapabilmek için, Solostar 4’ünüzü sökmeden önce 

Geri Tuşuna 2-3 saniye basın, sonra kapatın ve prizden çıkartın. 

• Her kullanımdan sonra Solostar 4’ün tüm parçalarının temizlendiğine 

ve yerli yerine konulduğuna emin olun. Süzgeçler her kullanımın 

hemen ardından iyice temizlenmezse, deliklere yapışan kalıntılar 

kuruyup deliklerin kapanmasına, dolaysıyla filtreleme ve su çıkarma 

işlemenin bloke olmasına neden olabilir. 

• Sıcak su ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallar içeren temizlik 

malzemeleri kullanmayın. Bunlar parçaları deforme edebilir. 
• Renkli lekeleri çıkarmak için parçaları 70% beyaz sirke, %30 sudan elde 

edeceğiniz bir karışıma yatırın. 

 
Saklama: 
• Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. 
• Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin. 
• Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. 
• Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 
 
Taşıma ve nakliye: 
• Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın 
ambalajı, cihazı fiziksel hasarlar a karşı koruyacaktır. 
• Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. 
• Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. 
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SORUN GİDERME 
 

 

 

 

  Güç gelmiyor. • Kablonun prize iyice girdiğinden emin 
olun. 

  Yüksek ses çıkarıyor • Solostar 4’ün düz bir yerde durduğuna emin 
olun.   
• Aletin ülkenizin voltajıyla uyumlu olduğuna 
emin olun. 

  Alete yiyecek sokarken    
  zorlanılıyor 

• Yiyeceklerin uzunlamasına daha küçük 
parçalara bölünmesi gerekebilir. 

• Solostar 4 geri yönde çalışıyor olabilir.  

  Motor durdu • Solostar 4’ü çok yüklemiş olabilirsiniz; içine 
koyduğunuz ürünlerin miktarını yarıya indirin. 

• İçine yabancı bir cisim sokulmuş olabilir. 

 
 Sıkma Kanalı takılmış  
 veya yerinden zor çıkıyor 

• Sıkma Kanalını Tutan Halka hareket 
etmiyor ya da çok sıkılmış. 

• Geri Tuşuna 2-3 kere basmayı deneyin. 

 Sıkma Kanalı Ana  
 gövdeye iyi yerleşmiyor • İçinde yabancı bir cisim kalmış olabilir. 

 
  Sıkma Kanalının 
  arkasından sızıntı    
  yapıyor 

• Alete çok yüklenmiş olabilirsiniz; içine 
koyduğunuz ürün miktarını azaltın. 

 Ürün Solostar Soğuk Sıkım Katı Meyve ve Sebze Sıkacağı 

 Model Solostar 4 (SS-4200) 
 Elektrik Sınıfı AC 230V~, 50/60 Hz 

 Elektrik Gücü 120W 

 Boyutları 48cm (Genişliği) x 25cm (Yüksekliği) x 20cm (Derinliği) 

 Ağırlığı 7kg 
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SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA 

Ürünün servise ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi 
içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmamaya başladığında lütfen 
şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız. 
Ana servis merkezi: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler: 
Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. 
Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü 
uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak, vb) garanti kapsamında 
olmayıp, tüketici sorumluluğundadır. 

Kullanım Ömrü bilgisi 
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler: 
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız 
sürece cihazınızı kapatın ve fişden çekiniz.   

İthalatçı Firma: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

Üretici Firma: 
Corrupad Korea 
348 Wonam-Ro, namsa-Myun, Cheoin-Gu, 
Youngin-Si, Kyunggi-Do, 449-881, Kore 
Tel: 82 31 339 6884 

 Menşei: Kore 
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MEYVE/SEBZE SULARI VE İÇECEKLER 
 

Narenciye Karışımı 

2 küçük greyfurt (soyulmuş ve 4-6 parçaya doğranmış) 

3 orta boy portakal (soyulmuş ve 4 parçaya doğranmış) 

½ küçük limon (soyulmuş ve 2 parçaya doğranmış) 

½ küçük misket limonu (soyulmuş ve 2 parçaya doğranmış) 

 
NOT: 1) Daha tatlı bir lezzet elde etmek isterseniz, daha az limon ve 
misket limonu kullanın. 

2) Limonu ve misket limonunu soymak gerekmez. 

 
Yapılışı: Hepsini beraber sıkın. Afiyet olsun. 

 
 

 

Elmalı Limonata 

3 elma (istediğiniz cinsleri karıştırabilirsiniz) 

3 orta boy portakal (soyulmuş ve 4 parçaya doğranmış) 

½ limon (daha tatlı bir lezzet elde etmek için kabuğunu soyabilirsiniz) 

 
Yapılışı: Hepsini beraber sıkın. Afiyet olsun. 

 
 

 

Buğday Çimi Nefaseti 

3 Avuç buğday çimi 

4 havuç (4 parçaya doğranmış) 

1   sert elma (6 parçayadoğranmış) 

     İnce bir dilim taze     

     zencefil 

 
Yapılışı: Hepsini beraber sıkın. Afiyet olsun. 

 
 

 

Karpuz Suyu 

1  Karpuz (çekirdekleriyle beraber, eğer organikse kabuklarını da koyun) 

        
        Yapılışı: 

1. Karpuzu Besleme Kanalına sığacak küçüklükte parçalara kesin. 

2. Hepsinin suyunu sıkın ve sıcak yaz günlerinde susuzluğunuzu giderin. 
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Lezzetli Nektar 

2 Salkım üzüm 

3 elma (istediğiniz cinsleri karıştırabilirsiniz – her biri 6 parçaya doğranmış) 

1  kivi (soyulmuş ve 2 parçaya doğranmış) 

1  dilim kavun (küpler halinde doğranmış) 

1  dilim ananas (küpler halinde doğranmış) 

1  bütün limon (soyulmuş ve 4 parçaya doğranmış) 

½  bardak kızılcık (çekirdekleri alınmış) 

 
Yapılışı: 

1. Sırasıyla üzümlerin, kivi parçalarının, kavun küplerinin, ananas küplerinin, elma 
parçalarının ve kızılcıkın sularını sıkın,  

2. Limonun suyunu ayrıca sıkın ve damak tadınıza göre istediğiniz kadar ekleyin. 

 
NOT: Daha iyi sonuçlar elde etmek için miktarlarda oynama 

yapabilirsiniz. Farklı tatlar yakalamak için deneme yapmaktan 

çekinmeyin 

 
 

 

Kavunlu Hafif Punç 

¼ Topatan kavunu (küpler halinde doğranmış) 

¼ Van kavunu (turuncu renkli) (küpler halinde doğranmış) 

2 dilim karpuz (küpler halinde doğranmış) 

 
Yapılışı: Hepsini beraber sıkın. Afiyet olsun. 

 
 

 

Acılı Elma 

7  elma (istediğiniz cinsleri karıştırabilirsiniz – her biri 4-6 parçaya doğranmış) 

½ jalapeno biberi (acı Meksika biberi) 

¼  misket limonu 

1 kivi 

 
Yapılışı: 

1. Önce kivi ve misket limonunu sıkın. 

2. Sonra jalapeno’yu sıkın. 

3. En son elma sularını sıkın. 
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Dr. Walker’in Seçimi (#61) 

30 gr. havuç (4 parçaya 

doğranmış) 170 gr. ıspanak 

(taze) 

 
Yapılışı: 

1. Ispanağın suyunu sıkın. 

2. Havuçların suyunu sıkın. 

 
 

 

Buruk Yeşil 

2 halka ananas (küçük parçalara doğranmış) 

1   dal nane 

3 avuç buğday çimi 

¼  limon 

1   tat vermesi için bir dilim taze zencefil 

 
Yapılışı: 

1. Buğday çiminin suyunu sıkın. 

2. Nanenin suyunu sıkın. 

3. Limonun suyunu sıkın. 

4. Ananas küplerinin suyunu sıkın. 

 
NOT: Halka ananas bir bütün ananastan kesilmiş ve 4’e bölünmüş bir 
dilim ananastır. Ananas organik değilse, kabuğunu soyun. 

 
 

 

Orient Ekspresi 

3 Yaprak lahana (boylamasına doğranmış) 

4 Sap yapraklarıyla beraber Bok Choy (Çin Lahanası) (boylamasına 
doğranmış) 

2   sap anason (Rezene – yeşil sapları ve yaprakları dahil) 

6   orta boy havuç (4 parçaya doğranmış) 

2   elma (Golden Sarı, Fuji, Erovan cinsi - 4-6 parçaya doğranmış) 

 
Yapılışı: 

1. Önce lahanaların ve rezenenin suyunu çıkarın. 

2. İkinci olarak elmaları sıkın. 

3. En son havuçların suyunu sıkıp diğer sularla karıştırın. 

20 



 

 

 

ÇAVDARLI ÇİĞ GALETA VE MOÇİ (PİRİNÇ KURABİYESİ) 
 

Çavdarlı Çiğ Galeta 

2 Bardak çavdar (bir gece önceden suya yatırın) 

½ bardak kabuksuz ay çekirdeği (bir gece önceden suya yatırın) 

2 yemek kaşığı Karaman kimyonu tohumu (yada çörek otu) 

½ çay kaşığı deniz tuzu 

 
Yapılışı (homojenleştirme süzgecini kullanın): 

1. Bütün malzemeleri bir kapta karıştırın. 

2. Küçük miktarlarda aletten geçirin. 

3. Homojenleştirme Süzgecinden çıkan hamuru bir kenara alın. 

4. Kurutmadan önce bu hamuru sekiz halinde kıvırabilir veya örebilir 

ya da değişik şekiller verebilirsiniz. 

5. Sedona Kurutma makinenizde çıtır bir hale gelinceye kadar kurutun. Çorbalarla 
veya diplerle vs. birlikte sunabilirsiniz. 

 
 

 

Moçi (pirinç kurabiyesi) 

2  bardak buharda pişmiş pirinç (orta boy taneli bir pirinç tavsiye edilir) 

1  Yemek kaşığı sızma zeytin yağı 

 
Yapılışı: 

1. Önce buharda pirinci hazırlayın. 

2. Makine çalışırken Besleme Kanalına yavaş yavaş zeytin yağını dökün. 

3. Buharda pişmiş pirincinizi Homojenleştirici Süzgeçten geçirin. 

4. Çıkan pirinç kurabiyesi hamurunu bir kenara toplayın. 

 
NOT: işleme başlamadan önce, tat vermesi için pirincin içine soğan veya sarımsak 
da koyabilirsiniz. Düzleştirdiğiniz hamuru karo şeklinde kesin. Sedona Kurutma 
makinesinde kuruttuktan sonra çorbaların yanında sunabilirsiniz. 

 
 

 

MAKARNALAR VE ERİŞTELER 
1  paket hazır makarna hamuru 
1  yemek kaşığı sızma zeytin yağı 

 
Yapılışı: 

1. Makarna hamurunu paketteki talimatlara göre hazırlayın. 

2. Aletin Besleme Kanalına birkaç damla zeytin yağı damlatın  

3. Makarna hamurunu Besleme Kanalından geçirin. 

4. Çıkan makarnaları ve erişteleri bir tabağa alıp suda haşlayın
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PATE VE KROKET 
 

Kajulu ve Körili Kroket 

2  bardak kaju 

1  bardak çimlenmiş buğday tanesi 

3 Yemek kaşığı köri baharatı 

 
Yapılışı: 

1. Kajuları ve çimlenmiş buğday tanelerini Besleme Kanalına koyun. 

2. Onlar aletten geçerken parça parça köri baharatını ekleyin. 

3. Çıkanları bir kenara alın. 

4.  Elinizle yoğurun veya bir kaşık yardımıyla karıştırın. 

5.  Elinizle küçük parçalar kopartıp köfte haline getirin ve yanında 
domates, turp ve salatalıkla servis edin.   

 
 

 

Pecan Cevizli Lokmalıklar 

1 Bardak Pecan Cevizi  

1  bardak çimlenmiş buğday tanesi 

¼ bardak beyaz soğan 

1  çay kaşığı tavuk baharat karışımı 

½ çay kaşığı deniz tuzu 

 
Yapılışı: 

1. Pecan cevizlerini, çimlenmiş buğday tanelerini ve soğanı Besleme 
Kanalından geçirin. 

2. Çıkan karışımı bir çanağa alın. 

3. İçine tavuk baharatını ve tuzu ekleyin. 

4. Ya ellerinizle veya tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın. 

5. Tavla pulu büyüklüğünde yassı parçalar yapın ve bir dilim salatalık 
üzerinde üstünü domates veya avokado ile süsleyerek servis edin. 
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TATLILAR 
 
  Kaju Haşhaş 

1  bardak çimlenmiş buğday tanesi (bir gece önceden suya yatırarak elde edin) 

¼ bardak haşhaş tohumu 

¼ bardak ay çekirdeği içi (bir gece önceden suya yatırın) 

1   bardak kaju 

½ çay kaşığı vanilya ekstraktı veya ¼ parça vanilya 

4  çay kaşığı bal 
   
Yapılışı: 

1. Buğdayları bir gece önceden en az 12 saat suda kalacak şekilde suya yatırın ve 
uçlarının çimlenmesini bekleyin. 

2. Ay çekirdeği içlerini en az 6 saat suda bekletin. 

3. Çimlenmiş buğday tanelerini, ay çekirdeği içlerini, kajuları ve 

haşhaşı Besleme Kanalına yedirerek homojenize olmalarını 

sağlayın. (vanilyanın kendisini kullanıyorsanız bu aşamada 

ekleyin) 

4. Karışımı bir çanağa alın. 

5. Vanilya ekstraktını ve balı bu karışıma ekleyip iyice karıştırın. 

6.  Toplar yaparak bir servis tabağına dizin.  
Pişme Gerektirmeyen Muzlu-Yabanmersinli Dondurmalı Turta 

1 bardak badem (bir gece önceden suya yatırın) 

½ bardak susam 

1   bardak kaju 

½  bardak kuru üzüm 

½  bardak hurma 

½ bardak Pecan cevizi 

1 Çay kaşığı vanilya 

2 Çay kaşığı bal 

7  donmuş muz (kabukları soyulmuş) 

1½ bardak yabanmersini (donmuş) 

1 kivi 

2 büyük çilek (dilimlenmiş) 
Yapılışı: 

1. Bademleri, susamı, kajuları, kuru üzümleri, hurmaları ve Pecan cevizlerini aletten 
geçirin.  

2. İçine vanilyayı ve balı katın; bir hamur haline gelinceye kadar yoğurun. 

Bu hamuru ellerinizle bastırarak 20 cm’lik bir turta kalıbının altına yayın. 

Bu turtanın alt kabuğunu oluşturacaktır: ya 2-3 saat dışarıda bekletin ya 

da 45 dakika boyunca kurutma makinenizde kurutun. 

3. Donmuş muzları ve yaban mersinlerini aletten geçirerek dondurma haline getirin. 

4. Dondurmayı turta kabuğunun üstüne döşeyin, üstünü çilek ve kiviyle süsleyin. 

5.  Dilimleyerek servis edin 
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