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FORNO MULTIFUNCIONAL FC 380 TQ 

Parabéns pela sua compra deste aparelho de última geração fabricado na França! Você escolheu um 

aparelho que combina as melhores qualidades técnicas com um alto nível de conforto para o usuário. 

Desejamos-lhe a maior satisfação. 

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Por favor siga estas instruções cuidadosamente para evitar o risco de incêndio, choque 

elétrico, queimaduras ou outros ferimentos e danos. Ao utilizar este aparelho, devem ser 

sempre observadas as precauções básicas de segurança, tais como : 

- Guarde sempre o manual de instruções num local seguro com a câmara. 

- Instale sempre a unidade de acordo com as instruções. É necessária uma distância 

de pelo menos 10 cm da divisória ou parede. 

- Este dispositivo é destinado para uso interno, não o utilize no exterior. 

- Proteger o aparelho da luz solar direta e da humidade. 

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas, ou pessoas sem 

experiência ou conhecimento, a menos que tenham sido capazes de se beneficiar 

com isso, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, supervisão ou 

instrução prévia no uso do dispositivo. 

- Nunca mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento ou enquanto o 

forno ainda estiver quente. 
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- Verifique se a unidade está na posição de desligado (0) antes de o ligar ou 

desligar. 

- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser muito alta quando o aparelho é 

ligado. Utilize sempre a pega do forno e os botões de controlo. 

- Não utilize a câmara para outras funções para além da sua utilização prevista. 

- Não deixe o cabo de alimentação pendurar de qualquer superfície de trabalho, ou 

entrar em contato com superfícies quentes. 

- O aparelho não deve ser utilizado perto de materiais combustíveis. 

- Durante o uso, tome cuidado para não obstruir os orifícios de ventilação do 

aparelho ou a placa de montagem embutida (opção). Assegurar sempre uma 

ventilação adequada ao redor do forno durante o funcionamento. 

- Para evitar choques elétricos, nunca mergulhe a unidade, cabo de alimentação ou 

ficha na água ou outros líquidos. 

- Encaminhar as reparações apenas a uma pessoa qualificada. 

- Use apenas peças de reposição originais. 

- No final do cozimento, para limpar o aparelho, não se esqueça de desligá-lo e 

desconectá-lo. 

- Deve-se tomar cuidado ao utilizar o forno no modo grill ou Turbo Quartz®: não 

tocar ou deixar as placas/alimentos entrarem em contato direto com os tubos de 

quartzo durante o cozimento. 

- Para drenar rapidamente o condensado da cozedura, deixe sempre o forno a 

arrefecer com a porta aberta. 
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2. CONTEÚDO DA CAIXA DE EMBALAGEM 

Aparelho : Um forno 

Acessórios : 3 grelhas reversíveis, uma bandeja coletora de aço inoxidável, este manual 

3. FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO 

Utilize o forno multifunções para cozinhar, reaquecer, descongelar, assar e grelhar todos 

os tipos de carne, aves, peixe, legumes, gratinado, tortas, bolos, etc. 

4. DESCRIÇÃO DO FORNO MULTIFUNCIONAL 

a) Visão geral 

Veja a vista explodida detalhada do FC 380 TQ no final do documento. 

 

 
Grelhas reversíveis 

 
Punho da porta 

 
Prato em aço inoxidável 

 
Fita de cabeça e botões de controle 
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b) Marque e controle os botões: 

Pr: Seletor de programas de culinária 

Posição 0 : Pare 

Posição 1 : Calor rotativo 

Resistência traseira e ventilador garantem 

calor uniforme 

Posição 2 : Forno para pastelaria ventilado 

A sola funciona em potência máxima, os tubos de quartzo 

são regulados pelo termostato. O ventilador distribui o 

calor uniformemente. 

Posição 3 : Turbo Quartzo ® 

Os tubos de quartzo e o fundo são regulados pelo 

termostato e o ventilador distribui o ar uniformemente 

o calor. 

Posição 4 : Grill 

Os tubos de quartzo são regulados pelo termostato 

e o ventilador distribui o 

calor. 

Termóstato: 30 a 270°C 

Luz laranja: Ajuste de temperatura É ligado quando a 

temperatura é selecionada e desliga-se assim que a 

temperatura desejada é atingida. 

Luz verde: Ligar o forno Acende quando o forno está 

ligado. O forno não funciona até que o tempo de cozedura 

tenha sido selecionado. 

Temporizador: 120 minutos. 
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c) Detalhes das funções do forno multifunções FC 380 TQ 

Posição 1 : Convecção 

-•  O calor vem da resistência traseira embutida no sistema de ventilação. É 

distribuído uniformemente na câmara do forno por meio do ventilador. É 

regulado com muita precisão pelo termostato. 

-•  O fluxo contínuo de ar quente garante uma cozedura rápida e uniforme, 

preservando o sabor e a textura dos alimentos. 

-•  Vários pratos da mesma família de produtos podem ser cozidos 

simultaneamente. 

Posição 2 : Forno para pastelaria ventilado 

-•  O único (Resistência do fundo) funciona continuamente a toda a velocidade. 

Não é, portanto, regulado pelo termostato. É a posição ideal para a 

consolidação de massas para tortas doces e salgadas, assim como para pães 

e bolos que têm de inchar durante a cozedura. 

-•  O ventilador garante uma distribuição perfeitamente uniforme do calor. 

-•  Os tubos infravermelhos de quartzo na parte superior podem ser ligados no 

final do processo de cozimento para terminar o cozimento, marrom, crocante 

ou grelhar a parte superior da preparação. 

Posição 3 : Turbo Forno de Quartzo 

-•  O único (Resistência do fundo) e os tubos de quartzo na parte superior 

funcionam simultaneamente e são regulados pelo termostato. 

-•  A ventilação proporciona uma melhor distribuição da temperatura na câmara do 

forno e maior precisão no controle. 

-•  A tecnologia Turbo Quartz® permite que o forno atinja uma temperatura de 

270°C em menos de 5 minutos. Também aumenta a temperatura interna em 

30°C, economizando 30% no tempo de cozimento. 

-•  Os sabores e qualidades nutricionais dos alimentos são preservados por este 

método de cozedura. 

Posição 4 : Grill 

-•  Apenas os tubos de quartzo funcionam e são regulados pelo termostato. O 

termóstato deve estar regulado para 10. 

-•  A temperatura muito alta difundida pela radiação dos tubos infravermelhos de 

quartzo requer o cozimento ao ar livre. É aconselhável, portanto, deixar a porta 

do forno entreaberta. 

-•  Ao cozinhar sob a grelha, os alimentos devem ser colocados o mais próximo 

possível dos tubos de quartzo, sem lhes tocar. 
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d) Acessórios 

A Grelha 

O forno é entregue com 3 grelhas reversíveis de 310 x 410 mm que lhe permitem utilizar a 

altura total do forno. 

Prato em aço inoxidável 

O forno é entregue com um prato de aço inoxidável. Posicionado no nível mais baixo, 

recolhe gordura ou migalhas durante o cozimento. 

Balança 

O forno está equipado com 2 escadas de aço inoxidável de 5 níveis. São totalmente 

removíveis para facilitar a manutenção do interior do forno em aço inoxidável. 

Iluminação interior 

Uma lâmpada de halogêneo colocada no interior do forno acende-se assim que o forno é 

ligado e permitir-lhe-á acompanhar perfeitamente a cozedura dos seus alimentos. 

O seu forno, pelas suas dimensões, pode receber pratos de tarte até 31 cm de diâmetro, 

mas também pratos retangulares de 31 x 41 cm. 

Para sua segurança, a porta do forno está equipada com um vidro duplo tratado. Isto 

torna possível alcançar temperaturas exteriores baixas apesar de uma temperatura 

interior muito elevada. 

5. MODALIDADES DE TRABALHO 

Conhecida há mais de 30 anos pelos assadores, a técnica do quartzo permite cozinhar 

peixe, aves, carnes grelhadas, gratinado, pastelaria, etc., sem cheiro e sem fumaça 

E idêntico às brasas de madeira. 

Exclusivamente esta tecnologia está integrada em um forno de convecção. Pulsado no 

forno por uma resistência independente, o ar quente é distribuído uniformemente e 

permite uma cozedura perfeitamente homogênea e um descongelamento rápido e 

perfeito. 

A tecnologia de quartzo permite que a temperatura suba muito rapidamente: 270°C são 

alcançados em menos de 5 minutos, um tempo considerável e economia de energia. 

Este método de cozedura permite cozinhar sem odor, fumar ou cozinhar gordura, 

preservando os sabores, a textura e todas as qualidades nutricionais dos alimentos. 
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6. OPERAÇÃO / MANUSEIO 

a) Instalação / Montagem : 

- Retire o aparelho da caixa com cuidado. 

- Coloque o forno sobre uma superfície plana e resistente ao calor. 

- Nunca coloque o aparelho perto de uma parede ou divisória feita de materiais 

combustíveis, mesmo que esteja bem isolada. 

- É necessária uma distância de pelo menos 10 cm da divisória ou parede. 

- Retire todas as etiquetas e película protetora de toda a unidade. Para remover fitas 

adesivas ou etiquetas, utilize um solvente tipo acetona ou outros solventes. 

b) Primeiro comissionamento : 

Primeira entrevista 

Na primeira utilização, lavar as grelhas e a louça em água com sabão quente. 

Seque estes utensílios cuidadosamente. 

Conecte a resistência em uma bobina em sua caixa de conexão no forno. 

Aqueça seu forno por cerca de 30 minutos a 250°C. Isto pode emitir um ligeiro odor por 

alguns momentos. 

Instale as escadas nas paredes internas e laterais do forno. 

Deslize as grelhas para os níveis desejados. 

Conectando o dispositivo 

- Verificar se a tensão e frequência da fonte de alimentação correspondem aos 

valores indicados na placa de características visíveis atrás do forno. 

- Verifique sempre se o cabo de alimentação elétrica ou a ficha estão danificados. 

- Certifique-se de que cada botão de controle está ajustado a 0. 

- Desenrole completamente o cabo de alimentação e ligue-o a uma tomada ligada à 

terra. 

- A unidade está ligada à corrente. 

NB : Se a unidade estiver ligada a uma tomada de proteção sem fios ou diretamente à 

rede eléctrica, ter a unidade ligada por uma pessoa qualificada. 
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c) Utilização do aparelho : 

Lembrete: 

O forno não funciona até que um tempo de cozedura tenha sido selecionado. 

O forno desliga-se automaticamente assim que o temporizador volta a 0. 

Ligar 

Dependendo da receita ou prato a ser cozido, consulte a tabela de cozimento na 

próxima página para selecionar o método de cozimento apropriado. 

Seleção do modo de cozedura 

Controle de calor rotativo 

-•  Selecione a posição 1 do 1º botão de controlo. 

-•  Rode o termóstato para a temperatura desejada. 

-•  Para descongelar ou manter os alimentos quentes, ajuste o termostato para * . 

-•  Verifique os tempos e temperaturas de cozimento corretos nas mesas de cozimento. 

-•  Ajuste o tempo de cozedura utilizando o temporizador. 

Colocação em forno de pastelaria ventilado 

-•  Selecione a posição 2 do 1º botão de controle. 

-•  Para uma simples consolidação de uma massa de tarte, deixe o termostato a 0. 

-•  Para cozinhar, dourar, grelhar ou tostar a parte superior do preparado, ajuste o 

termostato para a temperatura desejada. 

-•  Verifique os tempos e temperaturas de cozimento corretos nas mesas de cozimento. 

-•  Ajuste o tempo de cozedura utilizando o temporizador. 

Ajuste de Turbo Quartzo® Ventilado 

-•  Selecione a posição 3 do 1º botão de controlo 

-•  Ajustar o termostato para a temperatura desejada. 

-•  Verifique os tempos e temperaturas de cozimento corretos nas mesas de cozimento. 

-•  Ajuste o tempo de cozimento necessário utilizando o temporizador. 

Ajuste da grelha de quartzo 

-•  Selecione a posição 4 do 1º botão de controle. 

-•  Rode o termostato para o máximo, posição 10. 

-•  Posicione os alimentos o mais próximo possível dos tubos de quartzo, sem tocar 

neles. 

-•  Coloque o prato de aço inoxidável no nível inferior para recuperar a gordura ou os 

sucos de cozinha 

-•  Ajuste o tempo de cozimento necessário utilizando o temporizador. Verifique os 

tempos e temperaturas de cozimento corretos nas mesas de cozimento. 
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Desligar a unidade 

Ajuste cada botão de controle para 0. 

A luz verde está desligada: o forno está desligado. 

Deixe a unidade arrefecer. 

Desligue o cabo de alimentação. 

Limpe a unidade. (cf. 6. Limpeza e manutenção) 

d) Guia de Resolução de Problemas 

O teu forno não funciona: 

Você ligou o cabo de energia corretamente? 

Já verificou o disjuntor na sua instalação? 

O temporizador está ligado? 

O seletor de cozimento está na posição 0? 

A luz verde está acesa? 

O seu forno libera muita fumaça: A sua temperatura de cozedura deve estar muito alta. 

O seu forno libera muita fumaça na posição Turbo Quartz ®: Despeje um pouco de 

água num prato que irá posicionar no nível inferior. 

O seu forno fica sujo muito rapidamente A tua temperatura de cozedura está muito 

alta. 

e) Avaria/Reparação : 

Em caso de avaria ou peça danificada, contate o seu departamento de assistência ao 

cliente e mande executar quaisquer operações técnicas por uma pessoa qualificada. 

Quando contatar o departamento de serviço do seu Distribuidor ou loja, dê-lhes o número 

completo da peça de seu aparelho (nome comercial, tipo e número de série). Esta 

informação pode ser encontrada na placa de identificação visível na parte de trás do 

aparelho. 
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7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

a) Montagem e desmontagem de escadas 

Levantem as escadas e puxem para soltar os 2 balcões. 

 

Para voltar a colocar as escadas, coloque-as nos 2 balcões, depois aplique uma leve 

pressão e deixe-as deslizar para baixo. 

 

b) Montagem e remoção do resistor inferior (único) 

Puxe a resistência para fora da sua caixa terminal. Esta operação só deve ser realizada 

após o forno ter esfriado. 

 

Para a montagem, proceder na ordem inversa. Cuidado: A sensação de resistência deve 

ser observada. 
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c) Procedimento de manutenção 

-• Desligue a unidade da tomada. 

-• Limpe as paredes exteriores do aparelho com uma esponja húmida e um pano 

macio e seco. 

-• Remover grelhas, pratos e escadas de aço inoxidável. 

-• Limpe-os com água quente e ensaboada. As escadas são laváveis à máquina. 

-•  Remover a resistência inferior (único) pressionando e puxando os 2 ramos de 

ligação da resistência. (ver ilustrações na página 12) 

-•  O interior em aço inoxidável pode agora ser facilmente limpo com uma esponja 

húmida e um pouco de líquido de lavagem. Depois limpe com um pano macio e 

húmido todas as paredes do forno. 

-•  Não utilize produtos abrasivos para fazer a manutenção do seu forno. 

-•  Nunca limpe a unidade debaixo de um jato de água, pois isso pode causar danos 

irreparáveis ao aparelho. 

-•  Nunca mergulhe a unidade, cabo ou ficha em água ou outros líquidos para evitar 

choques eléctricos. 

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo FC 380 TQ 

Dimensões externas 550x550x355 mm 

Dimensões internas 415x350x265 mm 

Peso 22 Kgs 

Energia 2 600 W 

Amps 11 A 

Voltagem 220-240 V ~ 

Consumo de energia 

Posição de calor rotativo 

Aumentar para 270°C  0.60 kw/h 

Tempo de retenção 1 h a 270°C  0.90 kw/h 

Posição de turbo-convecção 

Aumentar para 270°C  0.50 kw/h 

Tempo de retenção 1 h a 270°C  0.80 kw/h 

Os terminais de ligação equipotencial marcados com o seguinte logotipo devem ser ligados à ligação 

equipotencial da sua instalação elétrica. 

9. NORMAS E DISPOSIÇÕES LEGAIS 

O dispositivo cumpre as seguintes normas: EN 60335-1; EN 60335-2-36. 
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10. ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 

O aparelho está em conformidade com as diretrizes : 

2002/96/CE (REEE) N°34270064800021 

2002/95/CE (ROHS) 

2006/95 CE 

2004/108 CE 
 

Não descarte o aparelho no lixo doméstico. O aparelho deve ser levado para um centro 

de reciclagem de equipamento elétrico. 

Os materiais do aparelho são de fato reutilizáveis. Ao eliminar corretamente os resíduos 

elétricos e eletrônicos, reciclagem e qualquer outra forma de reutilização de equipamentos 

usados, você dá uma contribuição significativa para a proteção ambiental. 

Para informações sobre a recolha de resíduos eléctricos e electrónicos, por favor contate 

o seu distribuidor. 

11. GARANTIA 

Condições da garantia 

A garantia que se aplica a qualquer unidade é a garantia comercial do distribuidor ou 

revendedor. Por favor contate a loja onde comprou o seu aparelho para termos e 

condições específicas. 

A garantia não concede nenhuma reclamação por danos. 

As seguintes disposições não excluem o benefício da garantia legal prevista nos artigos 

1641º e seguintes do Código Civil, relativa a defeitos e vícios ocultos. 

Cláusulas de Exclusão de Garantia 

Instalação e manutenção inadequadas, especialmente se não cumprirem os 

regulamentos em vigor ou as instruções contidas neste manual do usuário. 

A garantia não cobre reparos necessários como resultado de operação incorreta, uso 

indevido, uso para fins profissionais, negligência ou sobrecarga da unidade, ou como 

resultado de variações no fornecimento de energia, picos de energia ou instalações 

defeituosas. 

Os danos devidos ao impacto ou às condições meteorológicas não estão cobertos pela 

garantia. 

O equipamento viaja por conta e risco do próprio usuário; no caso de entrega por 

transportadora, o destinatário deve expressar reservas para a transportadora antes de 

qualquer entrega do dispositivo. 

A garantia expira no caso de intervenção, reparação, modificação por pessoas não 

qualificadas, ou utilização para fins impróprios. 
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12. HOBS 

Cozinhar com Calor Rotativo (1) 

Pratos preparados Posição de 

cozedura 

Termostato Tempo de 

cozedura 

Torta 2 e depois 1 0  e depois 210°C 25mn 

Tarte tatin 2 e depois 1 0 e depois 230°C 25mn 

Bolo 2 e depois 1 230 °C 30mn 

Clafoutis 2 e depois 1 0 e depois 210°C 25mn 

Pré-aquecimento 2-

3mn 

   

Merengue 1 60/90 °C 25mn 

Creme renversée 2 e depois 1 180/210 °C 20mn 

Biscoito 2 e depois 1 210/230 °C 30mn 

Soufflé de fruta 2 e depois 1 230 °C 12mn 

Pré-aquecimento 2-

3mn 

   

Creme de maçã 2 e depois 1 230 °C 25mn 

Kugelhopf 2 puis1 210 °C 35mn 

Forno de cozedura ventilado (2) 

Pratos preparados Posição de 

cozedura 

Termostato Tempo de 

cozedura 

Pão (500 gr) 3 230 e depois 

220°C 

45mn 

Pré-aquecimento 5 mn    

Soufflé 3 180 e depois 

230°C 

25mn 

Pré-aquecimento 3mn    

Pizza 3 230 °C 25mn 

Quiche Lorraine 3 230 °C 20mn 

Croque-monsieur 2 230 °C 10mn 

Gratinados 1 e depois 4 120 e depois 

230°C 

20mn 

Folhetos 2 230 e depois 

210°C 

20mn 

Brindes 4 230 °C 10mn 

Torta 2 230 e depois 

210°C 

20mn 

Rabo de tamboril 3 210 °C 10-15mn 

Bacalhau 3 210 °C 10-15mn 

Dourada do mar 3 210 °C 10-15mn 

Salmão(1,5kg) 3 210 °C 25mn 
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Turbo Quartz® Cozimento (3) 

Pratos preparados Posição de 

cozedura 

Termostato Tempo de 

cozedura 

Carne bovina, perna 

de borrego 

3 210 °C Vinte minutos 

Carne de porco 3 210 °C Vinte e cinco 

minutos 

Vitela 3 210 °C Vinte minutos 

Pato 3 210 °C 60-90 minutos 

Coelho 3 210 °C 40-45 minutos 

Frango 3 210 °C 60-90 minutos 

Grelhador de Cozinha (4) 

Pratos preparados Posição de 

cozedura 

Termostato Tempo de 

cozedura 

Carne bovina, Ovina 4 230 °C Trinta e cinco 

minutos 

Carne de porco 4 230 °C Quarenta e cinco 

minutos 

Vitela 4 230 °C Quarenta e cinco 

minutos 

Galinha, galinha-

d'angola, 

4 230 °C 60-110 mn 

pato, peru 

Grelhados de peças pequenas 

Pratos preparados Posição de 

cozedura 

Termostato Tempo de 

cozedura 

Bifes 4 230 °C Dez minutos 

Costeletas de carneiro 4 230 °C Dez minutos 

Entrecôtes 4 230 °C Dez minutos 

Costelas primárias 4 230 °C Dez minutos 

Costelas de vitela 4 230 °C Dez minutos 

Salsichas 4 230 °C Dez minutos 

Andouillettes 4 230 °C Dez minutos 

Chouriço 4 230 °C Dez minutos 

Dardos de cabil.. 4 230 °C Dez minutos 

laud 
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Ovos numa caçarola de trufas 

Configuração: Calor rotativo (1) / Grelhador de Quartzo (4) 

Para 4 pessoas: 8 ovos muito frescos (para uma entrada 4 ovos são suficientes)4 colheres grandes de nata 

fresca, 1 noz de manteiga, 1 lata pequena de casca de trufa ou pedaços de trufa, sal, pimenta. 

Manteiga 4 pequenos pratos à prova de forno, quebrar 2 ovos em cada um sem quebrar a gema, sal, 

pimenta, espalhar as trufas e seu suco e depois o creme. Coloque um pouco de água no fundo da bandeja 

de gotejamento, que você colocará no nível mais baixo. Cozinhe com a porta fechada. 8 minutos antes do 

fim do tempo de cozedura; acenda a tampa do forno (termostato 180°C). Sirva com torradas. 

Em vez de trufas, podes usar 100 g de presunto picado, ou 100 g de camarão descascado, ou 1 colher de 

sopa de ervas picadas, ou 4 fatias muito pequenas de salmão fumado, ou um pouco de cogumelos de botão 

cozido a vapor. 

Tomate à la provençale 

Configuração: Convecção (1) / Turbo quartzo (3) 

Conte 2 tomates por pessoa, que você escolherá bem regulares e não muito grandes. Corte-os ao meio em 

cruz e, em seguida, prepare uma cebola picadinha, salsa e alho. Cubra as fatias de tomate com esta 

mistura, sal e pimenta levemente. 

Deite mais algumas gotas de azeite por cima. Coloque os tomates assim preparados na pingadeira, cujo 

fundo você terá previamente untado com manteiga. Os tomates à la provençale terão de cozinhar durante 

cerca de 12 minutos (termostato 230°C). 

Gratin Dauphinois 

 Configuração  : Forno de pastelaria ventilado (2) 

Para 4 pessoas: 1 kg de batata Bintje, 1 dente de alho, 6 rodelas finas de toucinho fumado, 1 pitada de noz-

moscada ralada, 100 g de manteiga, 100 g de Comté ralado, sal, pimenta. 

Tempo de cozimento: 40 minutos com sola em apenas 30 minutos com sola e salto (termostato 210 ° C) 

Acenda a sola 10 minutos antes. Esfregue uma assadeira com um dente de alho. Descasque as batatas, 

corte-as em rodelas finas (Cerca de 3 mm de espessura). Guarde-os na assadeira, interpondo-se entre 

cada camada, um pouco de Comté, manteiga derretida, bacon em pedacinhos, sal e pimenta. Adicione 

muito pouco sal por causa do bacon. Finalize com uma camada de Comté, regue com manteiga, polvilhe 

com noz-moscada e coloque na grelha de assar a meio caminho. Verifique se o cozimento está perfeito com 

um garfo. Servido com uma salada crocante e, possivelmente fatias finas de carne fria, este gratinado dá 

uma refeição deliciosa. 
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Bolo De Berinjela 

 Configuração:   Calor do ventilador (1) / Forno de pastelaria ventilado (2) 

Para 4 pessoas: 2 lindas berinjelas, lavadas mas não secas, 1 dente de alho, 2 colheres de sopa de azeite, 

500 g de recheio (salsicha, ovos, especiarias)1 cebola grande picada, 1 colher de sopa de salsa picada, 

tomilho, sal, pimenta. Tempo de cozedura: 40 minutos. 

Acenda a sola 10 minutos antes. Esfregue um dente de alho numa assadeira não muito alta. Corte as 

beringelas em fatias muito finas ( como batatas fritas ). Coloque uma camada dela no prato, depois uma 

camada muito fina de carne, alternar por aspersão com um pouco de tomilho, sal e pimenta. Termine com 

uma camada de beringelas, regue com azeite e coloque na prateleira a uma altura média. Cozinhe com a 

porta fechada. Se você servir quente, acompanhe com um coulis de tomate. 

No Verão, uma vez o bolo arrefecido, retira-se da forma e corta-se, como um paté, para o servir com uma 

boa salada com azeite de oliva. 

Cogumelos recheados 

Configuração: Calor rotativo (1) / Turbo quartzo (3) 

Conte três ou quatro cogumelos de botão grande por pessoa. Lave-os e lave o pescoço através da parte 

arenosa dos pés. Corta os pés do chapéu. Usando uma pequena colher pontiaguda, esvazie 

cuidadosamente o chapéu. Mantenha os pés ocos e os fragmentos e corte-os finamente. Acrescente 2 

dentes de alho prensado a esta carne picada, um lote de chouriço, uma colher de sopa de salsa, sal, 

pimenta, 50 g de carne de salsicha ou toucinho fumado. Pique tudo, acrescente um pouco de sal e pimenta 

a gosto. Trabalhar esse recheio e encher as tampas dos cogumelos. Quero dizer, vá lá, guarde-as com um 

botão de manteiga e grelhe-as durante cerca de dez minutos (termostato 180°C). 

Timbale de macarrão da floresta 

Configuração: Forno para pastelaria ventilado (2) 

Para 5 pessoas: 250 g de macarrão, 200 g de presunto, 3 colheres de sopa de ervas picadas (salsa, 

cerefólio, cebolinho)uma lata de 125 g de champignons de Paris, 2 colheres de sopa de queijo gruyère 

ralado, 40 g de manteiga, 1 colher de sopa de natas frescas, sal, pimenta. 

Tempo de cozedura: 15 minutos. 

Cozinhe o macarrão em água com sal a ferver durante 10 minutos. Esvazie-os; acenda a sola 3 minutos 

antes. 

Manteiga uma assadeira e coloque o macarrão dentro dela. Pique finamente o presunto e adicione ao 

macarrão, cogumelos e seu suco, creme fresco, ervas, queijo gruyere, sal e pimenta. Coloque na grelha a 

meio caminho e cozinhe com a porta fechada. 6 minutos antes do fim do tempo de cozedura, iluminar o 

cofre (termostato 220°C) e faz com que seja gratinado. 

Você pode preparar timbales de massas de frutos do mar da mesma forma (com mexilhões com casca, 

camarões descascados e cortados em fatias finas E vieiras). O queijo Gruyère é então substituído pelo 

queijo parmesão. 
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Cavala em papilotes 

Configuração: Convecção (1) 

Para 4 pessoas: 4 lindas cavalas, 4 folhas de alumínio, 4 colheres de sopa de salsa picada e cerefólio, 4 

botões de manteiga, sal, pimenta. 

Tempo de cozedura: 10 a 15 minutos, dependendo do peixe. 

Acenda a sola 10 minutos antes. Coloque as ervas picadas, um pouco de manteiga, sal e pimenta dentro de 

cada peixe limpo e vazio. Manteiga a folha de alumínio muito levemente, depois sela as cavalas com muita 

força na folha de alumínio. 

Iluminação da caixa-forte (termostato 230°C). Coloque os papillotes na grelha no piso inferior e deixe 

cozinhar, sem dar a volta e com a porta fechada. Servir com uma boa cidra engarrafada e salada de batata 

quente com natas e limão. 

Tainha vermelha com legumes 

Configuração: Forno para pastelaria ventilado (2) / Grelhador de Quartzo (4) 

Recheie as tainhas vermelhas com alface picada, cozida em manteiga e temperada. Coser o peixe de volta. 

Revesti-las com óleo. Acenda a sola (forno de cozedura)Coloque os vegetais cortados em cubos na 

bandeja coletora: abobrinha, beringela, pimentão, tomate, cebola, talo de aipo e polvilhe com um pouco de 

caldo quente. Cozinha durante cerca de 20 minutos. Ligar o motor do fuso (grelhador de quartzo), espetar 

as tainhas vermelhas e colocá-las a meio caminho. Deixe grelhar durante cerca de dez minutos (termostato 

230°C). Sirva o peixe numa travessa rodeada pelos legumes. 

Rosbife 

Configuração: Convecção (1) 

Um rosbife de 1 kg a 1,5 kg. 

Põe o assado num prato. Tempere com alho, salsa, uma noz de manteiga, sal e pimenta. 

Definir para o nível mais baixo. Cuire (termostato 210°C) durante cerca de uma hora e um quarto. 

Pombos com ervilhas 

Configuração: Turbo quartzo® (3) / Grelhador de Quartzo (4) 

Espetando os pombos (eviscerados, flamejados e com brida). Assim que começarem a descolorir, desligue 

o termóstato.. (posição 160-180°C). Com a sola acesa, coloque ervilhas, bacon, alface picada e um ramo de 

ervas aromáticas na frigideira, cebolas pequenas, sal e pimenta. Organize os pombos no meio do prato e 

cerque-os com os legumes (antes, remova o bouquet garni). 
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Pão à moda antiga 

Configuração: Convecção (1) / Turbo quartzo (3) 

Trabalhar 600 g de farinha integral com 25 g de levedura diluída em 1 dl de água, 3 dl de água, sal. 

A massa deve ser capaz de se descolar das bordas do recipiente. Amassar vigorosamente durante 15 

minutos. Amassar novamente e espalhar a massa numa frigideira com manteiga. Quando a massa tiver 

subido ao topo da panela, cozer durante 45 minutos no forno a 230°C. O pão é cozido quando soa oco. 

Clafoutis de maçã 

Configuração: Convecção (1) / Forno de Pastelaria Ventilado (2) 

Bata 4 ovos em uma omelete com 100 g de açúcar e 90 g de farinha. Adicione 1/4 litro de leite fervido com 

um pau de baunilha. Verta a mistura sobre 4 maçãs cortadas em tiras e colocadas num tabuleiro de ir ao 

forno. Colocar o prato no forno pré-aquecido e assar durante 40 minutos. 

Retire o prato do forno e flambé com Calvados. 

Merengue 

Configuração: Convecção (1) 

4 ovos de tamanho 2 dos quais apenas a clara será mantida. 225 g de açúcar de confeiteiro. 

Pré-aqueça o forno durante 5 minutos (termostato 60°C). 

Lubrificar 1 prato de alumínio. Desenhe um círculo de 20 cm em uma folha de pergaminho e coloque-o no 

prato. Lubrifique o papel. Bata as claras de ovo até ficar duro. Aos poucos adicione metade do açúcar até 

obter uma mistura pastosa. Depois adiciona o resto do açúcar. Espalhe a massa na folha de papel. Coloque 

a travessa no forno a meia altura. Cozinhe até o merengue ficar dourado, crocante e escorrega no papel, 

cerca de 1,5 a 2 horas de tempo de cozedura. Deixe arrefecer completamente antes de usar. 
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CÓDIGO QTE QUARTO PARTE ESPECIAL 

15239 1 FITA DE CABEÇA ESQUERDA TQ 380/FC 280 PAINEL ESQUERDO TQ 380 

15240 1 BLOCO DE GELO À DIREITA380 BLOCO DE VIDRO DIREITO TQ 380 

15241 1 FECHADURA DE GELO À ESQUERDA TQ 380 BLOCO DE VIDRO ESQUERDO TQ 380 

15243 1 TAMPA DA TURBINA TQ 38OFC 380 TQ PROTEÇÃO DO VENTILADOR TQ38OFC 380TQ 

15244 1 CINTO TQ 3801 / FC 380 TQ INVÓLUCRO TQ3801/FC 380TQ 

15246SE 1 S/E CONTRA PORTA TQ 38OFC 380 TQ CONJUNTO INTERIOR DA PORTA TQ 38OFC 380 TQ 

15247 2 ESCALA ESQUERDA /DROHE TQ 380-FC 380 TQ ESQUERDA/DIREITA TQ 380 -FC 380 TQ 

15249 1 PLACA BASE TQ 380FC 380 TQ CAIXA INFERIOR TQ 380FC 380 TQ 

1525COSE 1 S/E BÚSSOLA GUIA DIREITO DOORTQ 380 RI GH T C OMPA SS GUIA DA PORTA E EIXO E WHEE L 

15250GSE 1 S/E GUIA BÚSSOLA PORTA ESQUERDA TQ 380 ESQUERDA T COMPA SS GUIA DA PORTA E EIXO E RODA 

15251 1 PLATINA TQ380/FC 380 TQ ARMAÇÃO TQ 380FC 380 TQ 

15252SE 1 PORTA + VIDRO EXTERIOR TQ 38OFC 380 TQ MONTAGEM DA PORTA EXTERIOR TQ 38OFC 380TQ 

15253 1 PROTEÇÃO DO MOTOR TQ 380 PROTEÇÃO DO MOTOR TQ380 

15254 1 TQ38OFC 380 TQ BASE PEDESTAL TQ 38OFC 380 TQ 

15259G 1 SUPORTE DO TUBO ESQUERDO TQ 380 SUPORTE DO TUBO ESQUERDO TQ 380 

15260 1 VOUTE TQ 380 TOPO INTERIOR DO INVÓLUCRO TQ 380 

15266 2 38OFC 380 TQ GUARDA TUBO TUBOS GRELHA DE PROTEÇÃO TQ 38OFC 380 TQ 

15267 1 PRATO FC 380 TQ BANDEJA FC 380TQ 

15268 1 FC FAIXA DIREITA 380TQ PAINEL CON TROL FC 380 TQ 

15269SE 1 FLANGE DIREITA + ESCALA DE FLANGES FC 380 TQ LADO DIREITO E PORTA-BALANÇA FC 380 TQ 

15270SE 1 BALÃO ESQUERDO + BALANÇA DE FLANGE FC 380 TQ ESQUERDA E PORTA-BALANÇA FC 380 TQ 

15271 1 FUNDO TRASEIRO FC 380 TQ TRASEIRO FC 380 TQ 

15272D 1 DIREITA SU P PORT TU B E DIREITA TQ 380 DIREITO T TU SER TITULAR TQ 380 

A 01006 1 INTERRUPTOR 5P FORNO TQ FORNO COMMUTATOR5P TQ 

AQ2019 1 TEMPORIZADOR 120 mm TEMPORIZADOR 120 mm 

A03063 1 MOTOR DE VENTILAÇÃO TQ 380 LONG AXIS 22CK-240V 5O60hz MOTOR DE VENTILAÇÃO TQ 380 

A06032 1 TERMOSTATO TERMOSTATO 

A 08003 1 VOYANTOR^NGE DIAM 12 LARANJA PILOTO DIAM LUZ 12 

A08009 1 VOYANTVERTDIAM 12 PI VERDE LOTE DIAMETRO LUZ 12 

A10002 1 CABO DE ESTUFA FECHADOR DE CORDA 

A11020 2 MÉTODO RÁPIDO RAPID STRAP 

A13017 4 PÉ PÉ 

A14111 3 BUTTON ELECTDam40PLAT6H Barragem ELÉCTRICA KNOB40 6H 

A15066 1 CABO FC 380 TQ CABO FC 380 TQ 

A16023 1 BORNIERTQ 38OFC 380 TQ DOMINÓ TQ 380/FC 380TQ 

A18026 1 GOVEN LAMP GOVEN LAMP 

B06055 2 PORTA BRACKET SUPORTE DO EIXO DA PORTA 

B06056 2 EIXO DE ROLOS 380 CUJO EIXO DA ENGUIA TQ 380 

B06057 2 EIXO DA PORTA EIXO DA PORTA 

B06058 2 GALETPORTETQ380 DOORWHEELTQ380 

B07030 2 MOLA DA PORTA DO FORNO FORNO DE MOLA DA PORTA 

B08028 3 SABOREAR17A MÁQUINA DE LAVAR FATIA SAV17OVEN 

B08033 3 SV A ARRUELA 14X6X25 SLICE SAV 14X6X25 

C03P02078  CORDON CORD CLOSER OV EN91, SEM60, CV23,M F26, MR26, RST127 

C0400325 2 BAINHA DE VIDRO DIAM 12 FC 380 TQ BAINHA DIAM. 12FC 380TQ 

C05018 1 TERMINAL EQUIPOTENT1EL TERMINAL EQUIPOTENCIAL 

D02158 1 RESISTÊNCIA CIRCULAR 2400 W 230 V ELEMENTO DE AQUECIMENTO BLINDADO2400W 230 V 

DQ2176  RESISTÊNCIA 700 W 230 V TQ 38OFC 380 TQ HEATIN G ELEMEN T700 W 230 V TQ 380/FC 380 TQ 

DO4O42 2 RESISTÊNCIA * TUBO DE QUARTZTQ 380 MONTAGEM DE QUARTTUBO TQ380 

F01075 3 GRELHA TQ38OFC 380TQ GRELHA TQ 38O'FC 380 TQ 

G06P02078  CADRAN PAINEL FRONTAL 

H01083  VIDRO INTERNO TQ 380'FC 380 TQ VIDRO INTERNO TQ 38OFD 380 TQ 

H 02063  ISOLANTFOURTQ 380 ISOLAMENTO TQ380 

H02064 1 ISOLANTMOTOR ISOLAMENTO DO MOTOR 

H03022 1 VEDAÇÃO DA PORTA TQ 380'FC 380 TQ SELO TQ38OFC 380 TQ 

H03023 3 JUNTA DA PORTA TQ 380 PORTA INTERIOR SEALTQ380 

H04313SE 1 FUNDO DO TANQUE FC 380 TQ VOLTAR DENTRO DO INVÓLUCRO FC 380TQ 
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