
 

  

Csokoládé joghurt fagylalt 
10 adaghoz (1/2 csésze) 
 
1 csésze teljes tej 
180 g sima / tejcsokoládé reszelék stb. 
2 csésze alacsony zsírtartalmú vaníliás joghurt 
1/4 csésze cukor 
Tegye a tejet és a csokoládét egy aprítógépbe (fém pengékkel) és keverje össze, amíg sima lesz (kb. 
20-30 másodperc). Adjuk hozzá a joghurtot és a cukrot, és keverjük össze körülbelül 15 másodpercig. 
Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél nyílásán keresztül (F) és 
hagyja keveredni körülbelül 40 percig. 
 



 

  

kivonatot. Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél (F) nyílásán 
keresztül, majd hagyjuk összekeveredni körülbelül 40 percig. 
 
Variációk: 
- Csokoládé és mandula: Adjon 1/2 teáskanál tiszta mandula kivonat a vaníliához. Adjon hozzá 1/2-3/4 
csésze pirított őrölt mandulát vagy csokoládéval bevont mandulát a hűtés utolsó 5-10 percében. 
- Keksz és csokoládé: Adjon hozzá 1/2 csésze omlós kekszet a hűtés utolsó 5 percében. 
- Csokoládé és karamell: Adjon hozzá 1/2-1 csésze apróra vágott puha karamell cukorkát a hűtés utolsó 5 
percében. 
 
Fagylalt friss eperrel 
10 adaghoz (1/2 csésze): 
 
250 g friss, érett eper, megmosva és apró darabokra vágva 
1,5 kanál citromlé 
1 csésze cukor (külön) 
1 csésze teljes tej 
2 csésze tejszín 
1 teáskanál tiszta vanília kivonat 
Tegye egy kis tálba az epret, a citromlevet és 1/3 csésze cukrot. Keverjük össze óvatosan és hagyjuk, hogy 
az eper pácolódjon a gyümölcslében 2 órán át. 
Egy közepes méretű tálban keverjük össze a tejet és a cukrot kézi mixerrel vagy habverővel, amíg 
a cukor feloldódik (körülbelül 1-2 perc lassú sebességgel). Keverje hozzá a tejszínt és a vaníliát. Keverje 
meg az epret és adja a keverékhez. Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a  
fedél nyílásán keresztül (F), majd hagyjuk keveredni 40 percen át. 
Megjegyzés: a fagylalt így nagyon halvány rózsaszín lesz, sötétebb szín eléréséhez adjunk hozzá néhány 
csepp piros színezéket. 
 
Variációk: 
- Az epret helyettesítheti más friss gyümölccsel vagy gyümölcs sziruppal (málna, szeder, őszibarack, dinnye, 
ananász, stb.) 
 
Friss citrom SORBET 
10 adaghoz (1/2 csésze): 
 
2 csésze cukor 
2 csésze víz 
1 csésze frissen facsart citromlé 
1 kanál apróra vágott citromhéj (csak a külső héja) 
Keverjük össze a cukrot és a vizet egy közepes serpenyőben, és forraljuk fel közepes-magas lángon. 
Alacsonyabb hőmérsékletnél keverje el, amíg a cukor feloldódik (körülbelül 3-5 perc). Hagyja teljesen 
lehűlni (ezt az alapszirupot nagyobb mennyiségben is elkészítheti, hogy készen álljon friss citrom sorbet 
készítésekor, egyszerűen tárolja a hűtőszekrényben). 
Amikor a szirup kihűlt, keverjük hozzá a citromlevet és a citromhéjat. 
Kapcsolja be a készüléket, öntsük a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél nyílásán keresztül (F), majd 
hagyja keveredni 40 percen át. 
 
Variációk: 
- Pink grapefruit sorbet: cserélje le a citromlevet 1-1,5 csésze frissen facsart pink grapefruitra és 
helyettesítse a reszelt citromhéjat egy kanál finomra reszelt grapefruit héjával. 
- Narancs sorbet: cserélje le a citromot 1-1,5 csésze frissen facsart narancsra és cserélje le a citromhéjat 
egy kanál finomra reszelt narancshéjra. 
 



 
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  
 
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!  
 
Elektromos készülékek használatánál a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni, amelyek a 
következőkből állnak:  
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék tájékoztató tábláján megjelölt feszültség- előírás megfelel a 
hálózati áram feszültségének.  
2. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha áramellátáshoz csatlakoztatja, húzza ki minden használat 
után.  
3. Soha ne helyezze a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe.  
4. Használat során mindig helyezze a készüléket sima, vízszintes felületre.  
5. Soha ne tegye ki a készüléket elemi hatásoknak (eső, nap, stb ...).  
6. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.  
7. Ezt a készüléket nem használhatják (beleértve a  gyerekeket) csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek vagy a megfelelő tapasztalat vagy tudás nélkül a gépkezelésére vonatkozóan, 
kizárólag, ha felügyelik őket vagy ha a gép kezelését megtanulták egy a biztonságukért felelős személytől.  
8. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.  
9. Soha ne helyezze a készüléktestet, csatlakozót vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba, mindig egy 
tiszta, nedves ruhával törölje át.  
10. Mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból mielőtt beszereli vagy eltávolítja az egyes 
elemeket vagy mielőtt megtisztítja a készüléket.  
11. Ügyeljen, hogy a keze teljesen száraz legyen, mielőtt bekapcsolná vagy átállítaná a készülék kapcsolóit 
vagy mielőtt megérintené a dugaljat vagy áram csatlakozót.  
12. Ne tartsa vagy fordítsa el a készüléket 45 foknál jobban. 
13. Tegye a készüléket legalább 8 cm-re a többi tárgytól, hogy biztosítsa a kiváló hőszórását. 
14. Mielőtt beindítaná a fagylaltkészítőt, győződjön meg róla, hogy teljesen össze legyen szerelve és az 
alapgép szorosan illeszkedjen a fedélhez. 
15. Ha a fagylalt vagy sorbet friss alapanyagokat tartalmaz, ezeket el kell fogyasztani egy héten belül. 
Fagylalt íze jobb hidegen. 
16. Ha a fagylalt vagy sorbet nyers tojást tartalmaz, nem fogyaszthatják gyerekek, terhes nők illetve idősek. 
17. Soha ne helyezze a fagyasztóba az összetevőket előhűtés céljából, mert így a keverőfej elakad mielőtt a 
jégkrém elkészülne. 
18. A fagylaltgépet csak a rögzített fedelével együtt használja. 
19. Soha ne használja a készüléket, ha az üres. 
20. Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. 
21. Tartsa biztonságos távolságban az ujjait, edényeket stb. a cserélhető tartálytól amíg a készülék 
működik, ez csökkenti az emberek vagy a gép a károsodásának kockázatát.  Ne használjon éles vagy fém 
eszközöket vagy hasonlóakat a tartály belsejében. Ezek károsíthatják a fagylaltgépet. Használjon műanyag 
vagy fa eszközöket, amikor a fagylaltgép már ki van kapcsolva. 
22. Ne vegye le a géptestet, ha a gép működik. 
23. A fagylaltkészítés befejezése után a fagyasztási funkció meghosszabbításához azonnal le kell szedni az 
alapgépről különben kockáztatja, hogy a motor élettartama lerövidül. 
24. A készülék áramtalanításához fogja meg a dugót, és ennél fogva távolítsa el közvetlenül a 
konnektorból. Soha ne húzza ki a a készüléket a hálózati kábelnél fogva.  
25. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha maga a készülék hibás; 
ebben az esetben vigye el a legközelebbi  megjelölt szervizbe. 
26. A kockázatok elkerülése érdekében, ha az áramkábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval vagy egy 
Ariete szakszervizzel.  
27. Ez a készülék kizárólag otthoni használatra szolgál és nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra.  
28. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és EMC 2004/108/EC irányelveknek.  

Hogyan lehet átállítani a működéseket (miután a fagylalt elkészült) 
 
Egy sűrűbb fagylalt esetén, miután az előzőleg beállított idő letelt és a gép megállt és visszatért az eredeti 
állapotába, akkor lehetséges, hogy működési időt adjunk hozzá: 10, 20, 30, 40, 50, 60 percet, az időzítő  
gomb (N) megnyomásával majd a start / stop gombot (O) megnyomva. Így a készülék újraindul a szükséges 
ideig, majd megáll, és visszatér a hidegentartó funkcióra, ezáltal a fagylalt nem olvad el. 
 
TISZTÍTÁS 
FIGYELEM: Soha ne helyezze a géptestet, csatlakozó dugót vagy a tápkábelt vizbe vagy más folyadékba. Egy 
nedves ruhával törölje le. 
FIGYELEM: Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból mielőtt beszereli vagy kiszereli az egyes 
alkatrészeket, illetve a készülék tisztítása előtt. 
FONTOS: a fagylaltgép élettartamának meghosszabbítása érdekében soha ne mosogatógépben mossa el az 
alkatrészeket. 
Szerelje szét a készüléket a korábban leírtak szerint. 
Mossuk el a kivehető tartályt (D), keverő lapátot (E), fedelet (F), mérőedényt (Q) és a kanalat (R) langyos, 
szappanos vízzel. Szárítsa meg alaposan. 
Tisztítsa meg a fix tartályt (C), tápegységet (H) és a géptestet (A) egy nedves szivaccsal vagy ruhával. 
 
RECEPTEK 
 
Vanília fagylalt 
10 adaghoz (1/2 csésze): 
 
1 csésze teljes tej 
3/4 csésze kristálycukor 
2 csésze tejszín 
1/2 teáskanál tiszta vaníliakivonat az ízesítéshez 
 
Egy közepes méretű tálban keverjük össze a tejet és a cukrot egy kézi mixerrel vagy habverővel, amíg 
a cukor feloldódik (körülbelül 1-2 perc lassú sebességgel). Keverje hozzá a tejszínt és a vaníliát. Kapcsolja 
be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél (F) nyílásán keresztül és hagyja  
keveredni 40 percen át. 
 
Variációk: 
- Menta íz: Adjon hozzá 1-1,5 kanál menta szirupot a vanília helyett. 
- Menta- csokireszelék: 100 g sima vagy félédes csokoládéreszeléket adjon a menta ízesítéshez. 
- Dió: Olvasszon fel 50 g sótlan vajat egy serpenyőben. Adjon hozzá egy csésze apróra vágott diót és 1/4 
teáskanál sót. Pirítsa meg közepes-alacsony lángon, amíg a dió kissé megbarnul. Öntse le róla a vajat, 
hagyja a diót kihűlni és adja a fagylalt keverékhez az utolsó 5 percben. 
- Keksz és tejszín: Adjunk hozzá 3/4 csésze vanília vagy csokoládé omlós kekszet a keverékhez. 
 
Egyszerű csokoládé fagylalt 
10 adaghoz (1/2 csésze): 
 
1 csésze teljes tej 
1/2 csésze kristálycukor 
240 g sima vagy félédes csokoládéreszelék 
1,5 csésze tejszín 
1 teáskanál tiszta vaníliakivonat 
Melegítsük fel a tejet, amíg forrni kezd. Használjon aprítógépet (fém késsel) a cukor és a csokoládé 
feldarabolásához.  Adjuk hozzá a forrásban levő tejhez, keverjük össze, amíg a keverék egyenletes és sima 
lesz, majd tegyük egy közepes méretű edénybe, és hagyjuk kihűlni. Keverje hozzá a tejszínt és a vanília 



29. Bármely változtatás ezen a terméken, amelyet nem kifejezetten a gyártó engedélyezett, a felhasználói 
garancia semmissé válásához vezet.  
30. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy kidobja a készüléket, javasoljuk, hogy tegye működésképtelenné 
a tápkábel elvágásával. Azt is javasoljuk, hogy bármely alkatrészét, amely veszélyes lehet, tegye 
ártalmatlanná, különösen a gyermekeknél, akik játszhatanak a készülékkel vagy annak részeivel. 
31. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek közelében, mivel ez veszélyes. 
 
Ne dobja el ezeket a használati utasítást! 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 
 
A alapgép  
B Kezelőpanel 
C Fix konténer 
D Kivehető tartály 
E Keverőszár 
F fedél 
G fedélnyílás a hozzávalók behelyezésére 
H  géptest 
I  Hűtés LED 
L  kijelző 
M Keverés LED 
N időzítő gomb 
O Start / Stop gomb 
P  Bekapcsoló gomb 
Q Kalibrált mérőedény 
R  fagylalt adagoló kanál 
 
 
Mielőtt fagylaltot készítene 
FIGYELEM: Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból mielőtt beszereli vagy eltávolítja az egyes 
alkatrészeket, illetve a készülék tisztítása előtt. 
- Először mossa el alaposan az összes alkatrészt, amely a fagylalttal érintkezhet: fix tartály (C), cserélhető 
tartály (D), keverő lapát (E), fedél (F), mérőedény (Q) és fagylaltos kanál (R). 
- Készítse elő a hozzávalókat az Ön receptje vagy a füzetben levő egyik recept szerint, keverje jól össze 
egy nagy tálban. 
FONTOS: Hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését, két desszertes kanálnyi (kb. 25-30 ml) 
élelmiszer-minőségű alkoholt vagy más erősebb alkoholos italt szükséges tenni a fix és kivehető tartály 
közé. 
FONTOS: Nem szükséges, hogy lehűtse a tartályt fagyasztóban, mert a fagylaltgépnek van egy belső 
kompresszora, amely lehűti a fagylalt összetevőit.  
 
A készülékek összeszerelése 
FIGYELEM: Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból mielőtt beszereli vagy eltávolítja az egyes 
alkatrészeket, illetve a készülék tisztítása előtt. 
FONTOS: Mindig egyenes és sík felületre tegye a fagylaltgépet, hogy a kompresszor a legjobban működjön. 
Helyezze be a kivehető tartályt (D) a fix tartályba (C) a készülék belsejében (2. ábra). 
- Helyezze a keverőfejet (E) a kivehető tartály (D) belsejébe (3. ábra). 
- Szerelje rá a fedelet (F) az alapgépre úgy, hogy a keverőfejet (E) függőlegesen tartja fedél közepén, zárja 
le az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az alapgép fülei illeszkedjenek a fedél nyílásaiba (4. 
ábra). 

- Zárja le a nyílást a speciális fedéllel a hozzávalók behelyezéséhez (G) (5. ábra). 
- Rögzítse a tápegységet (H) a fedélhez (F), és győződjön meg arról, hogy a motor tengelyét megfelelően  
behelyezte a keverőfej felső részének nyílásába. (6. ábra). 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
FONTOS: Mielőtt beindítja  a fagylaltgépet, győződjön meg arról, hogy tökéletesen össze van rakva és a 
tápegység is rögzítve van a fedélhez. 
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. Nyomja meg a bekapcsoló gombot (P), hogy feszültség alá 
helyezze a készüléket, a kijelzőn (L) megjelenik a "60,00", amely azt jelenti, hogy az alapértelmezett 
működési idő 60 perc. 
- A receptnek megfelelően nyomja meg az időzítő gombot (N) a működési idő beállítására: nyomja meg a 
gombot mindaddig, amíg a kívánt idő (10, 20, 30, 40, 50 és 60 perc) megjelenik a kijelzőn (L). 
- Öntse bele az előzőleg elkészített keveréket a fedél nyílásán keresztül (F) (6. ábra). 
FONTOS: a túlzott mennyiségű maradék elkerülésének érdekében győződjön meg arról, hogy az 
összetevők nem haladják meg a kivehető tartály (D) kapacitásának 80%-át. Ne feledje, hogy a 
fagylaltkészítés közben megnő a keverék térfogata. 
- Ekkor nyomja meg a start gombot (O), hogy beindítsa a készüléket, és akkor elkezdi a fagylaltkészítést. 
Ugyanakkor a keverési folyamat is megkezdődik a keverőfejjel (E), valamint a hűtési folyamat is a belső 
kompresszorral és mindkét LED (I-M) bekapcsol. 
- Ha a bekapcsoló gombot (P) megnyomja a fagylaltkészítés során, a készülék azonnal elkezd 
visszaszámolni három percről, ami után a gép újraindul; a hűtés és keverés funkció egyszerre indul be. Ha a 
visszaszámlálás alatt a bekapcsoló gombot (P) ismét megnyomja, a keverési funkció azonnal megkezdődik, 
míg a hűtés funkció csak a visszaszámlálás után kezdődik el.  
FONTOS: Ha áramkimaradás van vagy a készüléket kihúzza miközben fagylaltot készít, nem lesz 
automatikus visszaszámláló funkció. Javasoljuk, hogy a gépet 3 perccel később indítsa be, különben 
átállítja a kompresszort automatikus védelmi módba. 
- Ha a két folyamat befejeződött és a fagylalt elkészült, a készülék automatikusan leáll és 10 alkalommal 
sípolás hallatszik. A kijelzőn (L) "00.00" lesz látható, mutatva a visszaszámlálás végét. 
FONTOS: Soha ne vegye le a tápegységet (H) míg a fagylaltkészítés folyamatban van. 
- Nyomja meg a stop gombot (O) és húzza ki a készüléket. 
- Vegye ki a tápegységet (H) és a fedelet (F) az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, valamint 
a kivehető tartályt (D). Helyezze a kész fagylaltot egy másik edénybe a műanyag kanállal (R) (7. ábra), soha 
ne használjon fém eszközt, mivel ez karcolja a kivehető tartályt (D). 
- 10 perccel azután, hogy a fagylaltkészítési folyamat befejeződött és 10 sípolás hallható, a készülék nem 
kapcsol ki a leállító gombbal (O), hanem a hidegentartó funkció automatikusan elindul, hogy ne hagyja a 
fagylaltot elolvadni. 
 
Hidegentartó funkció 
A készülék elindítja ezt a funkciót (keverés nélkül) 10 percenként, összesen 1 óráig mielőtt visszatérne az 
eredeti állapotba (bekapcsol, de készülék nem működik.) 
FONTOS: mindig húzza ki a készüléket, ha a felszolgálja a fagylaltot a rövidzárlat kockázatának elkerülése 
érdekében. 
 
Átállítások működés közben 
- Egy funkció leállításához nyomja meg a start / stop gombot (O) 3 másodpercig, vagy nyomja meg a 
bekapcsoló gombot (P)  egyszer, ha a fagylaltkészítés folyamatban van. 
- Miközben a készülék működik, lehetséges, hogy meghosszabbítsuk a működési időtartamot szükség 
szerint az időzítő gomb (N) ismételt megnyomásával; minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, 
hozzáad 10 percet maximum 60 perces időtartamig. Az időt csak növelheti, nem tudja csökkenteni. 
 
 
 
 


