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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliance, basic safety
precautions should always be followed, including
the following:
1. Read all instructions before using Food

Steamer.
2. Before connecting the appliance to the power

supply, check the voltage on the label
corresponds with the voltage on your home, if
this is not the case, please don’t use the
appliance and contact your dealer.

3. Do not touch the hot surfaces. Use handles or
knobs, always use oven mitts when handling
hot materials, avoid hot steam rising from top
of steamer at all times when in use, do not
touch over appliance while it is generating
steam. Remove lid by lifting slowly away from
you. Always use the handle when moving the
unit.

4. Allow the unit to cool before putting on or
taking off parts.

5. Allow the unit to cool completely before
cleaning or storing

6. When the appliance is not in use and before
cleaning, unplug the food steamer from the
outlet.

7. To protect against the risk of electrical shock,
do not immerse the unit, cord or plug in water
or other liquid.

8. Close supervision is always necessary when
this or any appliance is used near children.

9. Do not operate any appliance with a damaged
cord or plug or after the appliance
malfunctions or has been damaged in any
manner. Return appliance to the nearest
authorized service facility for examination,
repair or adjustment.

10. Do not use attachments not recommended
by manufacturer, they may cause fire,
electronic shock or injury.

11.Use the appliance on a level and stable work
surface away from water.

12. Do not use outdoors.
13. Do not use this for commercial purpose or

for other than intended purpose.
14. Do not let the cord hang over the edge of

table or counter, nor let cord touch hot
surface.

15. Do not place the appliance near the hot
gas or electronic burner or other toaster oven,
as this will cause fire.

16. Do not operate the appliance without water,
it may damage the heating element, if the
case happens for incaution, you should
immediately unplug the appliance from the
outlet. After cooling the appliance down, pour
water in the appliance.

17. Always use sufficient water for steaming
time

18. When in use, position the appliance at the
balanced place where the children can’t touch
it.

19. Don’t let the base immerse in water, it may
cause the fire or electric shock.

20. During steaming, please be careful of the
steam coming out of the steamer lid and not to
be opposite to anyone when opening the lid.

21. This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or
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instruction concerning use of the appliances
by a person responsible for their safety.

22. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.

23. This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:

– Staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
– Farm houses;
– By clients in hotels, motels and other residential
type environments;
– Bed and breakfast type environments.
24. Save these instructions

KNOW YOUR FOOD STEAMER
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PARTS
1. Indicating light: Show the working state, it would be

illuminated only after the timer has been set.
2. Timer: Set steaming food time within 75 minutes, a bell will be

heard after finishing steaming food
3. Filling water spout: For the purpose of facilitating filling

water into reservoir, both of the left and right owning a spout.
4. Reservoir: Hold water for steaming food, don’t place any
other liquid in the reservoir.
5. Drip tray: Prevent water condensation and food liquids from

dripping back to the reservoir to ensure the water in the
reservoir is clean.

6. Steam column: In order to indentify the steam column
conveniently, each one has been numbered. The lower steam
column is numbered “1” , and marked at the above side of
steam column handle, for the medium and upper are
numbered “2” respectively.

7. Steam plate: Each steam column has corresponding steam
plate, and they can be combined in a Steam assembly. To
clean the steam plate readily, this is designed for detachable.

8. Steam egg socket: This particular design for steaming egg
easily, only place the egg on it vertically. Every steam plate
has six steam egg sockets.

9. Steamer lid: It has a convenient knob on top to avoid
scalding when it is removed. Besides, the steam lid can
match with any steam support.

10. Tube sleeve: Cover around of the heating element and

make the water boiling by rapid rate.



11. Base: Appliance which have the electronic components.

BEFORE THE FIRST USE
Before using the food steamer for the first time, please clean the
food steamer completely, put the attachments such as steam
column, steam plate, drip tray, steamer lid etc into water (also
adding proper cleanser) and clean them. Fill the reservoir with
water to the max mark, assemble all parts and begin to operate,
after working for about 30 minutes, discard the water.

USING FOOD STEAMER
1. Place the food steamer on a stable and level surface away
from walls.
2. Fill the reservoir with water according to the need of food.

When the water is added to the minimum mark, it can steam
almost 20 minutes; when to the maximum mark, it can steam
60 minutes or so. The water level shall not exceed the MAX
level on the water gauge. If food steamer stops producing
steam or steam is reduced obviously before the food is ready,
it indicates you should add water to the reservoir.
NOTE: Don’t add any salt, pepper, flavoring, essence,
wine or other liquids in tap water in the reservoir.

3. Make sure the prominent part of tube sleeve downward, and
inlay the tube sleeve with the cylinder in the center of inner
reservoir. Then put on the drip tray.

4. The appliance can be used in three ways:
1) Only using lower steam assembly: Put food in lower steam

assembly, then position them on the base.
2) Using three steam assemblies together: Position each

steam assembly in place according to the number. Please
keep the order otherwise the steam assembly cannot sit
flat.

3) Using two steam assemblies: Only the middle steam
assembly can fix with the lower one.

5. Cover with the steamer lid.
6. Plug into the outlet.
NOTE: Don’t operate it without steam assemblies and

steamer lid in place.
7. Set timer by the recommended time, the indicator will

illuminate. Once the indicator light is on, steam will be
produced in several minutes, the condensation is normal
during steaming.
NOTE: During work don’t touch the base, steam
assemblies, steamer lid, always use gloves when
handling the food steamer.

8. When steaming is complete and the timer returns to OFF
position, a bell will heard and automatically cut off the
steaming function. And the working indicator will extinguish.

9. After finishing steaming, unplug the appliance from the outlet
and make it cool completely before removing the steam
column assembly.
NOTE: Be careful when removing the drip tray in spite of
other parts of the unit may cool down, water in the
reservoir and drip tray is still very hot.

CLEANING AND MAINTENANCE
1. Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
2. Wash the steam assemblies, steamer lid, drip tray in

hot soapy water, rinse and dry completely.
3. Don’t clean any part with abrasive cleaners such as metal
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scouring pads, and scouring powder
4. Don’t immerse the reservoir in water, whereas pour the warm

water into the reservoir firstly, then rinse thoroughly and
discard water, finally dry it with soft cloth. All parts except the
reservoir can be cleaned in dishwasher, however, continual
cleaning in a dishwasher may result in a slight loss of polish.

5. Store the food steamer after all parts cool down completely
and place it at the dry location such as a table top or counter
top or a cupboard shelf, wind the cord into a coil and secure
with a twist fastener.

BOIL-DRY PROTECTION
Should you accidentally let the food steamer operate without
water, the boil-dry protection will automatically switch off the
power. If this occurs, allow the appliance to cool before filling
with cold water.

REMOVEL OF MINAL DEPOSITS
After using about 2-3 months, some chemical deposits may
build up in the reservoir or on the heating element, this is
normal case. The amount of deposits depends on the hardness
of water in your area, it is essential to descale the reservoir on
the purpose of prolonging the product life.
1. Fill the reservoir with the mixture of vinegar and water to the

maximum mark, not to use any other chemical or descaler.
2. Plug into the outlet, drip tray, steam assemblies and steamer

lid should be in the correct place during this procedure.
3. Set timer for approx 20-25 minutes to start steaming, while

white vinegar is overflowing from the reservoir, unplug from
the outlet, switch off timer and reduce some white vinegar.

4. When the timer is ringing, unplug from the outlet and allow the

unit to cool down before pouring white vinegar out.
5. Rinse the reservoir several times with cold water and clean

other parts as described in Cleaning and Maintenance.

TIPS
1. When using the appliance at high altitude, steaming time may

need to be increased and vary by altitude
2. Steaming time stated in recipes is only referenced, also it

depends on food size, location, freshness and taste. If you are
familiar with it , set time easily.

3. Single layer food steams faster than multiplayer food,
therefore, steaming time for a large quantity of food is much
longer.

4. For better results, select proper size food to steam, if food
size is different greatly, advise you to place the small food on
the top.

5. Don’t fill steam assemblies with full food, as there should be
enough space between foods to allow for the maximum steam
flow.

6. When steaming a large quantity of food, remove steamer lid
and stir the food halfway by a long handled tool.

7. Save liquids in drip tray for making soup, sauces or gravy.
8. Please defrost it first before steaming frozen meat or poultry.
9. Steaming time stated in recipes is based on the use of cold
water.
10. Inner steam assembly is also used for steaming other food

such as fruits, vegetables, pudding, quick bread etc.
11. When using two steam assemblies, always place the food in

need of long steaming time in lower steam assembly.
12. You may place different food respectively in three steam

assemblies. As steam will drip from the upper layer, so as to
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ensure food flavor is consistent with each other, such as
steaming meat and vegetables, always place meat in the
lower layer so that gravy can’t drip onto other food.

13. Steaming time for food in the upper steam assembly is
usually longer 5 minutes. If you need to steam the food with
different cooking time, start steaming the food in need of the
longer cooking time in the lower steam assembly. Then when
the remaining time reaches that of food with the short
cooking time, carefully remove steamer lid by gloves and
place the food on the lower steam plate, eventually, cover
with steamer lid and continue steaming.

RECIPES
Type weight steaming time
Rice rice 400g water 500ml 45-50min
potato 900g 40min
carrot 550g 40min
Egg 6 eggs 15-20min
Chicken 550g 40min
The time or weight above mentioned is only referenced, you can
adjust them according to food weight, thickness or taste for
better results.

مھمة سالمة تعلیمات
یلي: ما ذلك في بما ، األساسیة السالمة احتیاطات اتباع دائمًا یجب ، الكھربائیة األجھزة استخدام عند

الطعام1. باخرة استخدام قبل التعلیمات جمیع اقرأ

في2. الفولتیة مع تتوافق الملصق على الموجودة الفلطیة أن من تحقق ، الطاقة بمصدر الجھاز توصیل قبل
بالموزع. واالتصال الجھاز استخدام عدم فالرجاء ، كذلك األمر یكن لم إذا ، منزلك

المواد3. مع التعامل عند الفرن قفاز دائمًا استخدم ، المقابض أو المقابض استخدم الساخنة. األسطح تلمس ال
فوق تلمس وال ، االستخدام عند األوقات جمیع في الباخرة أعلى من المرتفع الساخن البخار وتجنب ، الساخنة
تحریك عند دائمًا المقبض استخدم ببطء. عنك بعیدا رفع طریق عن الغطاء أزل البخار. تولید أثناء الجھاز

الوحدة.
اخراجھا.4. أو وضعھا قبل تبرد أن للوحدة اسمح
التخزین5. أو التنظیف قبل تمامًا لتبرد الوحدة اترك
المنفذ.6. من الطعام ماکینة افصل ، التنظیف وقبل االستخدام قید الجھاز یکون ال عندما
السوائل.7. من غیره أو الماء في القابس أو السلك أو الوحدة تغمس ال ، الكھربائیة الصدمة مخاطر من للحمایة
األطفال.8. من بالقرب جھاز أي أو الجھاز ھذا استخدام عند دائمًا ضروریًا المباشر اإلشراف یكون
إلى9. الجھاز بإعادة قم طریقة. بأي تلف أو الجھاز تعطل بعد أو تالف قابس أو بکابل جھاز أي بتشغیل تقم ال

تعدیلھ. أو إصالحھ أو لفحصھ معتمد خدمة مرفق أقرب
أو10. إلكترونیة صدمة أو حریق نشوب في تتسبب فقد ، المصنعة الشركة بھا توصي ال التي المرفقات تستخدم ال

إصابة.
الماء.11. عن بعیدا ومستقر العمل سطح مستوى على الجھاز استخدم
الطلق.12. الھواء في تستخدم .ال
المقصود.13. الغرض لغیر أو تجاریة ألغراض ھذا تستخدم ال
باللمس.14. تعمل التي الحافة سطح تدع وال ، النافذة أو الطاولة حافة على معلقة السلك تدع ال
سیسبب15. ذلك ألن ، آخر محمصة فرن أي أو اإللكتروني الموقد أو الساخن الغاز من بالقرب الجھاز تضع ال

حریقًا.
فیجب16. ، للحصار تحدث الحالة كانت إذا ، التسخین عنصر تلف إلى ذلك یؤدي فقد ، ماء بدون الجھاز تشغل ال

الجھاز. في الماء صب ، ألسفل الجھاز تبرید بعد الفور. على الكھربائي التیار مأخذ عن الجھاز فصل
للتبخیر17. الماء من یكفي ما استخدام دائما
لمسھ.18. لألطفال یمكن ال حیث متوازن مكان في الجھاز ضع ، االستخدام عند
الكھربائیة.19. الصدمة أو الحریق یسبب فقد ، الماء في تزج القاعدة تدع ال
فتح20. عند شخص ألي التعرض وعدم باخرة غطاء من الخروج بخار من الحذر توخي یرجى ، التبخیر أثناء

الغطاء.
عقلیة21. أو حسیة أو جسدیة قدرات مع األطفال) (باالضافة األشخاص قبل من لالستخدام معد غیر الجھاز ھذا

قبل من األجھزة باستخدام تتعلق تعلیمات أو إشرافًا تلقوا قد كانوا إذا إال ، والمعرفة الخبرة نقص أو ، مخفضة
السالمة. عن مسؤول شخص

الجھاز.22. مع یلعبون ال أنھم من للتأكد األطفال على اإلشراف .یجب

مثل:23. المشابھة والتطبیقات المنزلیة التطبیقات في لالستخدام معد الجھاز ھذا
؛ األخرى العمل وبیئات والمكاتب التجاریة المحالت في الموظفین مطبخ مناطق

المزارع بیوت
؛ السكنیة البیئات من وغیرھا والموتیالت الفنادق في العمالء قبل من

واإلفطار. السریر نوع بیئات
التعلیمات24. ھذه .احفظ

12 13



بك الخاص الطعام باخرة تعرف

باخرة جفن

الماء منسوب مقیاس

میاه خزان

التنقیط صینیة

مقبض

مؤقت

قاعدة

میاه ملء صنبور

األنبوبة كم

البخارالسفلى عمود

سفلى باخرة لوحة

المتوسط البخار عمود

متوسطة باخرة البیضلوحة باخرة مقبس

العلوي البخار عمود

علوي باخرة لوحة

قرص

االجزاء
فقط1. المؤقت. ضبط بعد تضيء سوف ، العمل حالة إظھار : مؤشرة ضوء
الطعام2. تبخیر من االنتھاء بعد جرس سماع سیتم ، دقیقة 75 خالل الطعام تبخیر وقت ضبط الموقت:
فوھة.3. یمتلكان والیمین الیسار من كل ، الخزان في المیاه تعبئة تسھیل لغرض المیاه: ملء صنبور
الخزان.4. في آخر سائل أي تضع ال ، الطعام تبخیر أجل من الماء امسك الخزان:
الخزان5. في الماء أن من للتأكد الخزان إلى العودة من الغذائیة والسوائل الماء تكثیف منع التنقیط: علبة

نظیف.
البخار6. عمود ترقیم یتم عمود. كل ترقیم تم ، مالئم بشكل البخار عمود تحدید أجل من البخار: عمود

فتتم والعلوي المتوسط أما ، البخار عمود مقبض من العلوي الجانب على عالمة ووضع ، "1" السفلي
التوالي. على "2" ترقیم

البخار.7. تجمیع في دمجھا ویمكن ، المقابلة البخار لوحة على یحتوي بخار عمود كل البخار: لوحة
انفصال. أجل من ھذا تصمیم تم ، بسھولة البخار لوحة لتنظیف

عمودي.8. بشكل علیھ فقط البیض وضع ، بسھولة البیض لتبخیر الخاص التصمیم ھذا للبخار: مقبس
للبخار. مآخذ ست على بخار صفیحة كل تحتوي

یمكن9. ، ذلك جانب إلى إزالتھ. عند الحرق لتجنب األعلى في مریح مقبض على یحتوي باخرة: غطاء
بخار. دعم أي مع البخار غطاء یتطابق أن

السریع.10. بالمعدل یغلي الماء وجعل التسخین عنصر حول تغطیة أنبوب: أكمام
اإللكترونیة.11. المكونات على یحتوي الذي الجھاز قاعدة:

االولى االستخدام قبل
لوحة ، البخار عمود مثل المرفقات وضع ، تمامًا الطعام باخرة تنظیف یرجى ، مرة ألول الطعام باخرة استخدام قبل
إلى بالماء الخزان امأل وتنظیفھا. أیضًا) مناسب منظف (إضافة الماء في إلخ الباخرة غطاء ، التنقیط صینیة ، البخار

الماء. بتجاھل قم ، تقریبًا دقیقة 30 لمدة العمل بعد ، العمل في وابدأ األجزاء جمیع بتجمیع قم ثم ، القصوى العالمة

الطعام باخرة استخدام
الجدران. عن بعیدًا مستو سطح على الطعام باخرة ضع .1

20 حوالي البخار یستغرق أن یمكن ، األدنى الحد إلى الماء یضاف عندما للغذاء. الحاجة حسب بالماء الخزان امأل .2
المیاه مستوى یتجاوز أال یجب ذلك. نحو أو دقیقة 60 البخار یستغرق أن یمكن ، األقصى الحد إلى تصل عندما دقیقة.
یصبح أن قبل واضح بشكل البخار أو البخار إنتاج عن الطعام باخرة توقف إذا الماء. مقیاس على MAX مستوى

الخزان. إلى الماء إضافة ضرورة إلى یشیر فھذا ، جاھزًا الطعام
الخزان. في الصنبور ماء في أخرى سوائل أو نبیذ أو جوھر أو نكھة أو فلفل أو ملح أي تضیف ال مالحظة:

وضع ثم الداخلي. الخزان وسط في األسطوانة مع البطانة وأدخل ، األسفل إلى األنبوب من البارز الجزء من تأكد .3
بالتنقیط. علبة على
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طرق: بثالث الجھاز استخدام یمكن .4
القاعدة. على ضعھا ثم ، اسفل بخار تجمیع في الطعام ضع فقط: اسفل البخار تجمیع باستخدام (1

وإال النظام على الحفاظ یرجى للرقم. وفقا المكان في البخار تجمع كل ضع معا: البخار جمعیات ثالث باستخدام (2
مستویاً. یظل أن یمكن ال البخار تجمیع فإن

السفلي. الجزء مع فقط المتوسطة البخار مجموعة تركیب یمكن البخار: جمعیات من اثنین باستخدام (3
باخرة. غطاء مع تغطیة .5
بالمنفذ. القابس توصیل .6

مكانھ. في البخاري والغطاء البخار تجمیعات بدون تشغلھا ال مالحظة:
في البخار إنتاج سیتم ، المؤشر ضوء تشغیل بمجرد المؤشر. یضيء سوف ، بھ الموصى الوقت من توقیت ضبط .7

التبخیر. أثناء عادیًا التكثیف ویكون ، دقائق عدة
التعامل عند دائمًا القفازات استخدم ، الباخرة غطاء أو البخاریة التجمیعات أو القاعدة تلمس ال ، العمل أثناء مالحظة:

الطعام. باخرة مع
وسوف تلقائیًا. التبخیر وظیفة بقطع ویقوم جرس سیسمع ، OFF وضع إلى الموقِّت ویعود التبخیر یكتمل عندما .8

العمل. مؤشر ینطفئ
البخار. عمود مجلد إزالة قبل بارداً اجعلھ ثم المأخذ عن الجھاز بفصل قم ، التبخیر من االنتھاء بعد .9.

الخزان في الماء یزال ال ، یبرد قد الوحدة من أخرى أجزاء من الرغم على التنقیط صینیة إزالة عند حذرًا كن مالحظة:
للغایة. ساخناً التنقیط وصینیة

والصیانة التنظیف
التنظیف.1. قبل تمامًا لیبرد الجھاز اترك
الصابون2. الماء في األرز وعاء ، التقطیر صینیة ، البخار غطاء ، البخار تجمعات اغسل

بالكامل. وجفف واشطف ، الساخن
التنظیف3. ومسحوق ، المعادن تنظیف منصات مثل الكاشطة بالمنظفات جزء أي تنظف ال
جیدا4ً. تشطف ثم ، أوالً الخزان في الدافئ الماء تصب حین في ، الماء في الخزان تغمر ال

الخزان عدا ما األجزاء جمیع تنظیف یمكن ناعمة. قماش بقطعة تجففھ ثم ، الماء من وتخلص
بسیط فقدان إلى األطباق غسالة في المستمر التنظیف یؤدي قد ، ذلك ومع ، الصحون غسالة في

للطالء.
سطح5. مثل جاف مكان في وضعھا تمامًا األجزاء جمیع تبرد أن بعد الطعام باخرة بتخزین قم

بمشبك وتثبیتھ اللولب في السلك بتوصیل قم ثم ، الرفوف رف أو الطاولة سطح أو الطاولة
تویست.

الجافة الغلیان حمایة
حالة في تلقائیًا. الطاقة تغلق سوف الغلیان من الحمایة فإن ، ماء بدون الطعام باخرة بتشغیل قصد بدون سمحت إذا

البارد. بالماء ملئھ قبل یبرد الجھاز دع ، ذلك حدوث
المعدنیة الرواسب إزالة

وھذا ، التسخین عنصر على أو الخزان في الكیمیائیة الرواسب بعض تتراكم قد ، أشھر 3-2 حوالي استخدام بعد
بغرض الخزان ھذا فصل الضروري فمن ، منطقتك في المیاه صالبة على الترسبات كمیة تعتمد طبیعي. أمر

المنتج. عمر إطالة
أخرى.1. دیزلر أو كیمیائیة مادة أي الستخدام ولیس ، درجة أقصى إلى والماء الخل بخلط الخزان امأل
الصحیح2. المكان في البخاري والغطاء البخار مجموعات ، التنقیط علبة ، المخرج في التوصیل یتم أن یجب

اإلجراء. ھذا أثناء
افصل3. ، الخزان من یفیض األبیض الخل أن حین في ، التبخیر لبدء تقریبًا دقیقة 25-20 لمدة المؤقت ضبط

األبیض. الخل بعض وخفّض الموقت أغلق ، الموقت عن التیار
األبیض.4. الخل صب قبل بالبرد للوحدة واسمح المأخذ من المأخذ افصل ، الموقت یرن عندما
والصیانة.5. التنظیف في موضح ھو كما األخرى األجزاء وتنظیف البارد بالماء مرات عدة الخزان شطف

نصائح
االرتفاع1. حسب وتختلف زیادة إلى تبخیر وقت یحتاج قد ، شاھق علو على الجھاز استخدام عند
ونضارة2. والموقع الغذاء حجم على یعتمد أنھ كما ، فقط وصفات في ذكرت تبخیر وقت إلى یشار

بسھولة. الوقت بتعیین قم ، بھا درایة على كنت إذا والذوق.
من3. كبیرة لكمیة التبخیر وقت فإن ، وبالتالي ، متعددة الطعام من أسرع واحدة طبقة الغذاء یذوب

بكثیر. ذلك من أطول ھو الغذاء
بشكل4. مختلفًا الطعام حجم كان إذا ، للبخار المناسب الطعام حجم حدد ، أفضل نتائج على للحصول

األعلى. في الصغیر الطعام بوضع ننصحك ، كبیر
األطعمة5. بین كافیة مساحة ھناك یكون أن یجب حیث ، الكامل بالطعام البخار تجمیعات تمأل ال

البخار. تدفق من أقصى بحد للسماح
الطریق6. منتصف في الطعام وحرك الباخرة غطاء بإزالة قم ، الطعام من كبیرة كمیة تبخیر عند

طویلة. معالجة أداة باستخدام
المرق.7. أو الصلصات ، الحساء لصنع بالتنقیط صینیة في السوائل احفظ
المجمدة.8. الدواجن أو اللحم تبخیر قبل أوالً تذویبھ یرجى
البارد.9. الماء استخدام على وصفات في وصفھ تبخیر وقت ویستند
.10، البودنج ، الخضار ، الفواكھ مثل األخرى األطعمة تبخیر في أیضاً للبخار الداخلي التجمیع یستخدم

إلخ. السریع الخبز
مجموعة11. في طویل تبخیر وقت إلى حاجة في دائمًا الطعام ضع ، البخاریین التجمیعین استخدام عند

اسفل بخار
الطبقة12. من البخار یتدفق عندما بخار. مجموعات ثالث في التوالي على مختلف طعام وضع یمكنك

اللحم دائما ضع ، والخضار اللحم تبخیر مثل ، البعض بعضھا مع الطعام نكھة توافق لضمان ، العلیا
آخر. طعام إلى اللحم مرق یتسرب ال بحیث السفلیة الطبقة في

إلى13. بحاجة كنت إذا دقائق. 5 من أطول العلویة البخار مجموعة في الطعام تبخیر وقت یكون ما عادة
في أطول طھي وقت إلى یحتاج الذي الطعام تبخیر في ابدأ ، مختلف طبخ وقت مع الطعام بخار
بإزالة قم ، القصیر الطھي وقت مع الطعام إلى المتبقي الوقت یصل عندما ثم األقل. البخار مجموعة
الغطاء بتغطیة قم ثم ، السفلي البخار طبق على الطعام وضع بعنایة القفازات طریق عن الباخرة غطاء

التبخیر. في استمر ثم ببخار
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طعام وصفة
تبخیر وقت الوزن نوع
دقیقة 50-45 مل 500 الماء من غرام 400 األرز األرز
دقیقة 40 جم 900 بطاطا
دقیقة 40 جم 550 جزر

دقیقة 20-15 البیض 6 البیض
دقیقة 40 جم 550 دجاج

أفضل نتائج لتحقیق طعم أو سمك ، الطعام لوزن وفقا ضبطھا یمكنك ، فقط لمرجع أعاله المذكور الوزن أو الوقت
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