
Milá zákaznice, milý zákazníku, 

Děkujeme vám za nákup skvělého kuchyňského pomocníka Luli Chef. Věříme, že se stane Vaším 

nerozlučným pomocníkem při vaření a že si jídla z něj oblíbíte stejně jako my. 

Rádi bychom Vám dali do pozornosti pár tipů a ověřených triků jak s Luli Chefem zacházet, abyste 

si jej mohli užívat čím déle a bez komplikací. 

• Luli Chef připraví vždy cca jednu porci tj. 350 ml pokrmu. Menší ani větší množství není možné. 

• Při vaření v Luli Chefovi (tj. u všech programů kromě Smoothie) použijte vždy jen syrové 

(nevařené, nekonzervované) suroviny nakrájené na kostičky / kolečka. 

• Nepoužívejte mléko, mouku, smetanu ani lepivé suroviny jako například ovesné vločky, 

krupici apod., protože tyto suroviny je třeba neustále míchat i v obyčejném hrnci, jinak by se 

připálily. Je to proto, že na dně nádoby Luli Chefa je topná spirála a Luli Chef u všech programů 

(kromě Smoothie) nejprve ohřívá. Proto by při nesprávně zvolených surovinách mohlo dojít k 

jejich připalování. 

• Rýžovou či jáhlovou kaši připravujte vždy v kombinaci s druhou surovinou (např. strouhaný 

kokos, sezam apod.), v opačném případě může dojít ke kypění. Při vaření čistě rýžové nebo čistě 

jáhlové kaše vzniká jemné bublinkování a tyto bublinky spolu s vařenou kaší mohou prskat ven 

z Luli Chefa. 

• Luli Chef má 5 programů. Každý z nich má jiný průběh, dobu vaření i jinou teplotu. Prosíme při 

vaření se řiďte těmito pokyny. V přiloženém Návodu k použití není uvedena kompletní 

informace. Nebo jednoduše vařte podle receptů na našem webu www.mamigo.cz/luli-

chef/recepty. Správné informace jsou následující: 

PlantMilk – 18 minutový program přípravy jakéhokoli rostlinného mléka 
Puree – 17minutový program přípravy ovocných a zeleninových vařených pokrmů jako např. dětské 
výživy a příkrmy bez přidání obilovin. Při používání tohoto programu není možné přidat obiloviny, 
jelikož dochází k jejich kypění. 
Soup - 17minutový program přípravy krémových mixovaných polévek, kaší (včetně obilných) a 
dětských výživ či příkrmů s přidáním obilovin. 
Smoothie – 2 minutový program přípravy ovocných nebo zeleninových smoothies. 
Cook - 11 minutový program přípravy nemixovaných polévek s kousky zeleniny. 
 
Čištění Luli Chefa: 
Po dokončení programu Luli Chef vydá zvukový signál a vaše jídlo je hotové. Odpojte přístroj z 
elektřiny, vylijte hotové jídlo a do Luli Chefa napusťte vodu a opětovně jej zapněte a zvolte program 
Smoothie, následně dočistěte Luli Chefa přiloženým kartáčkem nebo jakoukoli houbičkou a čistícím 
prostředkem. 
 
Více detailů o Luli Chefovi naleznete v přiloženém Návodu k použití.  

Přejeme Vám spoustu spokojenosti a chutných jídel z Vašeho nového pomocníka. 
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