
Manual de Instrucciones
MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO 

Instruction Manual
FOOD PROCESSOR

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Manual de Instruções
MULTI-PROCESSADOR DE ALIMENTOS

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

MODELO 
MODEL FPSTFP4263-DFL



Portugu ês - 1

PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas devem ser tomadas, incluindo as que 
seguem:
1. Leia todas as instruções antes de usar e guarde-as para referência 

no futuro.
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não coloque a base do aparelho ou o 

fio elétrico na água ou em outros líquidos. Isso poderá causar ferimentos ou danificar o 
produto.

3. Mantenha supervisão constante quando o aparelho for usado próximo a crianças.
4. Desligue o aparelho e desconecte o fio da tomada antes de colocar ou retirar acessórios, 

antes de limpar ou enquanto estiver em uso.
5. Não toque nas peças em movimento.
6. Não use o processador de alimentos se o mesmo estiver com o fio ou o plugue 

danificados ou se o aparelho falhar, sofrer uma queda ou estiver danificado. Leve o 
aparelho a Assistência Técnica Credenciada Oster® mais próxima para que seja avaliado, 
para que sejam efetuados reparos ou ajustes técnicos. 

7. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante poderão causar 
incêndios, provocar choques elétricos ou acidentes.

8. Não deixe que fio encoste nas superfícies quentes ou que fique pendurado na borda do 
balcão ou mesa.

9. Não use seu processador de alimentos se alguma peça estiver quebrada.
10. Não use ao ar livre ou para fins comerciais.
11. Mantenha as mãos e utensílios longe de lâminas ou disco em movimento enquanto 

estiver processando alimentos para evitar o risco de ferimentos graves ou danificar o 
processador de alimentos. Pode-se usar uma espátula apenas quando o processador de 
alimentos não estiver funcionando. 

12. As lâminas e o disco são bem afiados. Manuseie-os com cuidado ao esvaziar o recipiente 
ou ao limpá-los.

13. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque as lâminas na base do motor sem antes 
colocar e travar bem o recipiente em seu lugar.

14. Certifique-se de que a tampa do recipiente esteja bem travada enquanto o aparelho 
estiver funcionando. Certifique-se de que o motor, o disco e/ou as lâminas estejam 
totalmente paradas antes de retirar a tampa.

15. Nunca empurre os alimentos no tubo de alimentação com as mãos, use sempre o bastão 
que vem com o aparelho.

16. Desligue o aparelho “ ” após o uso.
17. Este eletrodoméstico foi desenvolvido apenas para o uso doméstico, não para uso 

comercial ou industrial. O uso inadequado do aparelho irá invalidar a garantia.
18. Não tente eliminar o mecanismo de trava de segurança da tampa.
19. Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos, não tente remover a tampa inferior 

do aparelho. Não existem peças que possam ser consertadas dentro. Consertos deverão 
ser efeituados somente por técnicos autorizados.
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20. Este aparelho não foi desenvolvido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com 
limitações físicas, de sentido ou mentais ou com falta de experiência ou conhecimento, 
a menos que esteja sendo supervisionado ou seja instruído sobre o uso do aparelho por 
uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para 
garantir que não brinquem com o aparelho.

21. Supervisione de perto quando qualquer aparelho for usado por o próximo a uma criança 
ou indivíduos com limitações físicas ou mentais.

este produto É somente para o uso domÉstico.

FIO DE EXTENSÃO

O fio do aparelho é curto para reduzir o risco de tropeços ou de que o fio enrosque em 
objetos ou pessoas. Um fio de extensão poderá ser usado contanto que sejam tomados as 
devidas precauções. Se for usar um fio de extensão, certifique-se de que a especificação 
elétrica (potência) seja pelo menos igual à do aparelho. O fio de extensão deve ser 
posicionado de maneira que não fique pendurado na borda do balcão ou mesa onde possa 
causar tropeços ou possa ser puxado sem querer por uma criança.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Obrigado pela compra do Processador de Alimentos Oster®. Antes de usar este produto pela 
primeira vez, leia estas instruções e guarde-as. Preste bastante atenção às instruções de 
segurança. Revise bem as clausulas de garantia e serviço. Para obter maiores informações 
sobre os produtos Oster®, visite nossa página na internet www.oster.com.
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1. Bastão pequeno para empurrar os alimentos
2. Bastão grande para empurrar os alimentos
3. Tampa do tubo para introduzir os alimentos
4. Tampa do recipiente
5. Disco para fatiar/ralar
6. Eixo do disco
7. Lâmina para picar
8. Lâmina para amassar

9. Recipiente grande
10. Eixo do motor
11. Trava de segurança da base
12. Painel de controle
13. Lâmina pequena para picar
14. Recipiente pequeno
15. Botão deslizante

DESCR IÇÃO DO APARELHO
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paineL de controLe
1.  pulsar “ ” - O botão para pulsar deve ser pressionado e ficar 

pressionando para que o aparelho funcione. Quando o botão 
for solto, o aparelho irá parar. Use a função pulsar “ ” é ideal 
para processamentos rápidos tais como picar nozes, carne crua 
ou legumes. Isso possibilita checar o resultado e controlar a 
consistência.

2.  ralar/fatiar “ ” - Quando esse botão é pressionado, o 
aparelho funcionará de forma contínua na velocidade baixa até 
que o botão para desligar “ ” seja pressionado.

3. picar/amassar “ ” - Quando esse botão é pressionado, o aparelho funcionará de  
 forma contínua na velocidade alta até que o botão para desligar “ ” seja pressionado.
4. desligar  “ ” - O processador deve ficar sempre na posição de desligado “ ” quando  
 não estiver sendo usado.

ANTES DE USAR O PROCESSADOR DE 
ALIMENTOS OSTER®

• Quando retirar o produto da embalagem, tome muito cuidado ao manusear as lâminas e o 
disco: são bem afiados.

• Lave todas a peças em água quente com sabão, exceto a base do aparelho. Seque-as 
bem. Essas peças também podem ser lavadas na lava-louças. Certifique-se de ler a 
seção “Cuidado e Limpeza” deste manual para revisar a maneira correta para desmontar 
e limpar o aparelho. 

painel de  
controle
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ANTES DE USAR O PROCESSADOR 
DE AL IMENTOS OSTER®

oBservaçÃo: Não tente picar gelo no processador de alimentos; isso danificará o recipiente e irá 
tirar o fio da lâmina para picar. Este aparelho não bate chantilly, claras em neve, não mói café, pimentas 
ou outros itens com alto conteúdo de óleo. Também não fatia ou rala ovos cozidos ou queijos moles

importante: Para sua proteção, este aparelho possui uma trava de segurança. este processador 
não funcionará a menos que o recipiente esteja devidamente travado sobre a base e a tampa 
esteja travada no recipiente. Não tente usar o aparelho sem que a tampa do recipiente, o recipiente e 
a tampa do tubo de alimentação  estejam todos colocados em seus lugares. Certifique-se de que a base 
esteja sobre uma superfície plana, seca e limpa antes começar a processar.

oBservaçÃo: Antes de começar, CERTIFIQUE-SE DE QUE O FIO ESTEJA DESLIGADO DA 
TOMADA.

como montar o recipiente grande
Alinhe a base e o recipiente conforme indicado na Figura 1. 
Alinhe a alça do recipiente com o símbolo de DESTRAVADO 
“ ”que na fica na base. Gire o recipiente no sentido anti-
horário sobre a base até que faça um clique. Agora a alça do 
recipiente deverá estar alinhada com o símbolo de TRAVADO  
“ ” que fica na base. (A alça do recipiente irá ficar 
posicionada na parte frontal da direita da base do aparelho). 
oBservaçÃo: O recipiente só trava sobre a base em uma 
posição. O aparelho não funcionará se o recipiente não estiver 
travado sobre a base.

como travar a tampa
Coloque a tampa sobre o recipiente. Alinhe o símbolo de 
DESTRAVADO “ ” localizado na tampa e o símbolo de 
DESTRAVADO “ ” localizado no recipiente (conforme 
indicado na Figura 2).  Gire a tampa no sentido anti-horário 
em direção ao símbolo de TRAVADO “ ” até que faça um 
clique travando no recipiente. O símbolo de TRAVADO  
“ ” na tampa deve ficar alinhado com o símbolo de 
TRAVADO “ ” no recipiente.
oBservaçÃo: Quando a tampa estiver travada em sua 
posição, o mecanismo de segurança da tampa e do 
recipiente estarão alinhados. O aparelho não funcionará se o recipiente não estiver travado sobre a base.

oBservaçÃo: O RECIPIENTE DEVERÁ ESTAR TRAVADO SOBRE A BASE ANTES QUE A TAMPA 
POSSA SER TRAVADA EM SUA POSIÇÃO.

figura 2

figura 1
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como retirar o recipiente

NÃO RETIRE O RECIPIENTE ANTES DE DESTRAVÁ-LO. 

ISSO DANIFICARÁ O APARELHO.

2. Gire o recipiente para a esquerda 
segurando-o pela alça.

3.   Solte o recipiente.

1.   Puxe o botão para liberar a trava 
antes de retirar o recipiente.

!  IMPORTANTE :  LE IA ANTES DE USAR
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2. Puxe o bastão grande para cima. 
Conforme indicado na Figura 7.

3. Puxe a tampa e o bastão para trás. 
Conforme indicado na Figura 8.

 oBservaçÃo: Antes de abrir a tampa 
do tubo de alimentação, desligue o 
aparelho “ ” e desconecte-o da tomada. 

1. Puxe o botão lateral para fora para soltar. 
Conforme indicado na Figura 6.

figura 8

figura 6

como aBrir a tampa do tudo 
de aLimentaçÃo

como travar a tampa do 
tudo de aLimentaçÃo

1. A tampa do tubo de alimentação tem uma 
dobradiça no lado de trás. Conforme indicado 
na Figura 3.

2. Empurre para baixo o bastão grande para 
empurrar os alimentos no tubo. Conforme 
indicado na Figura 4.

3. Empurre a lingueta do bastão grande 
para baixo para travar a tampa no tubo de 
alimentação. Conforme indicado na Figura 5.

oBservaçÃo: O aparelho não funcionará 
se a tampa não estiver travada no tubo de 
alimentação. 

figura 4

figura 5

tampa do tubo  
de alimentação

figura 3

figura 7
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como picar usando o recipiente grande 
oBservaçÃo: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado “ ” e desconectado da tomada. 
Nunca use as mãos para empurrar os alimentos no tubo. Não use o processador de forma contínua por 
mais de 3 minutos.
1. Trave o recipiente pequeno na base. (Veja a seção 

“Como montar o recipiente grande”)
2. Segure a lâmina para picar pelo seu eixo e deixe-a 

desligar no eixo do motor (Figura 9).
3. Coloque os alimentos no recipiente.
4. Trave a tampa no recipiente. (Veja a seção “Como 

travar a tampa”)
5. Trave a tampa do tubo de alimentação. (Veja a seção 

“Como travar a tampa do tubo de alimentação).
6. Ligue o fio na tomada. Use o Guia de Alimentos para 

preparar os alimentos para picar.

7. Pressione o botão para Picar  “ ”ou Ralar “ ” para processamento contínuo ou o botão 
para pulsar “ ” para processar aos poucos. Quando estiver usando a função pulsar “ ”, 
mantenha o botão para pulsar “ ”pressionado por aproximadamente 2 a 3 segundos por vez, 
verifique os resultados e repita o processo conforme necessário.

8. Quando terminar de processar, pressione o botão para desligar  “ ” e deixe que a lâmina pare  
de girar.

9. Gire a tampa na direção do símbolo de DESTRAVADO “ ” e retire-a.
10. Segure a lâmina para picar pelo seu eixo e retire-a. Gire o recipiente no sentido horário até o 

símbolo de DESTRAVADO “ ” para destravá-lo e retire-o da base. Retire os alimentos 
processados do recipiente.

oBservaçÃo: A lâmina para picar é bem afiada, cuidado ao manusear.

figura 9
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como amassar usando o recipiente grande
oBservaçÃo: NUNCA TENTE PROCESSAR MASSAS QUE SERIAM MUITO DURAS PARA 
AMASSAR CONFORTÁVELMENTE COM AS MÃOS.
oBservaçÃo: Certifique-se de que o aparelho esteja 
desligado “ ” e desconectado da tomada. Nunca use as 
mãos para empurrar os alimentos no tubo. Não use o 
processador de forma contínua por mais de 3 minutos.
1. Trave o recipiente na base. (Veja a seção “Como 

montar o recipiente grande”)
2. Segure a lâmina para amassar pelo seu eixo e 

encaixe-a no eixo do motor na base (Veja a Figura 10).
3. Coloque todos ingredientes secos no recipiente.
4. Trave a tampa no recipiente. (Veja a seção “Como 

travar a tampa”)
5. Trave a tampa do tubo de alimentação. (Veja a seção 

“Como travar a tampa do tubo de alimentação).
6. Ligue o fio na tomada.
7. Pressione o botão para amassar “ ” para o processamento contínuo ou o botão para pulsar 

“ ” para processar aos poucos. Quando estiver usando a função pulsar “ ”, mantenha o botão 
para pulsar “ ” pressionado por aproximadamente 2 a 3 segundos por vez, verifique os 
resultados e repita o processo conforme necessário.
oBservaçÃo: Todos os ingredientes líquidos deverão ser adicionados através do tubo enquanto 
estiver processando. Adicione líquidos devagar e de forma continua. É importante adicionar líquido 
suficiente para deixar a massa macia o suficiente para amassar. Amassar massas muito duras 
poderá sobrecarregar o aparelho.

8. Quando terminar de processar, se estiver processando de forma contínua, pressione o botão para 
desligar “ ” e deixe que a lâmina pare de girar.

9. Gire a tampa na direção do símbolo de DESTRAVADO “ ” e retire-a.
10. Segure a lâmina para amassar pelo seu eixo e retire-a. Gire o recipiente no sentido horário até o 

símbolo de DESTRAVADO “ ” para destravá-lo e retire-o da base. Retire os alimentos 
processados do recipiente.

oBservaçÃo: Use uma espátula para retirar a massa de dentro do recipiente.

figura 10
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como picar usando o recipiente pequeno
(não use o disco para fatiar/ralar com o recipiente pequeno).

oBservaçÃo: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado “ ” e desconectado da tomada. 
Nunca use as mãos para empurrar os alimentos no tubo. Não use o processador de forma contínua por 
mais de 3 minutos.
1. Trave o recipiente pequeno na base. (Veja a seção 

“Como montar o recipiente grande”)
2. Coloque o recipiente pequeno dentro do grande e gire 

o recipiente pequeno até que esteja encaixado no 
recipiente grande (Figura 11).

3. Segure a lâmina para picar pelo seu eixo e deixe-a 
desligar no eixo do motor (Figura 9).

4. Coloque os alimentos no recipiente.
5. Trave a tampa do recipiente. (Veja a seção “Como 

travar a tampa”)
6. Trave a tampa do tubo de alimentação. (Veja a seção 

“Como travar a tampa do tubo de alimentação).
7. Ligue o fio na tomada.

8. Pressione o botão para Picar  “ ”ou Ralar “ ” para processamento contínuo ou o botão 
para pulsar “ ” para processar aos poucos. Quando estiver usando a função pulsar “ ”, 
mantenha o botão para pulsar “ ”pressionado por aproximadamente 2 a 3 segundos por vez, 
verifique os resultados e repita o processo conforme necessário.

9. Quando terminar de processar, se estiver processando de forma contínua, pressione o botão para 
desligar “ ” e deixe que a lâmina pare de girar.

10. Gire a tampa na direção do símbolo de DESTRAVADO “ ” e retire-a.
11. Segure a lâmina para picar pelo seu eixo e retire-a. Levante o recipiente pequeno para retirá-lo do 

recipiente grande. Retire os alimentos processados do recipiente pequeno.
oBservaçÃo: Ao utilizar a lâmina para picar, use velocidades mais baixas para controlar o tamanho 
dos alimentos picados. A lâmina para picar é bem afiada, cuidado ao manusear.

figura 11
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como fatiar ou raLar usando o recipiente grande
oBservaçÃo: Certifique-se de que o aparelho esteja 
desligado “ ” e desconectado da tomada. Nunca use as 
mãos para empurrar os alimentos no tubo. Não use o 
processador de forma contínua por mais de 3 minutos.

processando grandes quantidades de 
aLimentos
1. Trave o recipiente na base. (Veja a seção “Como 

montar o recipiente grande”)
2. Encaixe o eixo do disco no eixo do motor. Selecione o 

lado desejado do disco (para fatiar ou ralar) e encaixe 
o disco em seu eixo (Figura 12). Tome cuidado ao 
manusear o disco, as lâminas são bem afiadas.

3. Trave a tampa do recipiente. (Veja a seção “Como 
travar a tampa”)

4. Encha o tubo de alimentação com pedaços de 
alimentos maiores tais como repolho cru, pimentão, 
um tomate inteiro (Figura 13). Trave a tampa do tubo 
de alimentação. (Veja a seção “Como travar a tampa 
do tubo de alimentação). Use o Guia de Alimentos 
para instruções sobre como preparar os alimentos 
para fatiar/ralar.

5. Encaixe o bastão pequeno dentro do bastão grande, 
ligue o aparelho na tomada.

6. Pressione o botão para fatiar/ralar “ ” e então 
empurre o bastão lentamente e firmemente para baixo 
(Figura 14).

7. Quando terminar de processar, pressione o botão para 
desligar “ ” e deixe que o disco pare de girar. Gire a 
tampa na direção do símbolo de DESTRAVADO “ ” e 
retire a tampa.

8. Retire o disco para fatiar/ralar com cuidado. Gire o 
recipiente no sentido horário até o símbolo de 
DESTRAVADO “ ” para destravá-lo e retire-o da 
base. Retire os alimentos processados do recipiente.

oBservaçÃo: O disco para fatiar/ralar é bem afiado, 
cuidado ao manusear.

figura 12

figura 13

figura 14
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processando aLimentos compridos e finos
oBservaçÃo: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado “ ” e desconectado da tomada. 
Nunca use as mãos para empurrar os alimentos no tubo. Não use o processador de forma contínua por 
mais de 3 minutos.
1. Trave o recipiente na base. (Veja a seção “Como montar 

o recipiente grande”)
2. Encaixe o eixo do disco no eixo do motor. Selecione o 

lado desejado do disco (para fatiar ou ralar) e encaixe 
o disco em seu eixo (Figura 15). Tome cuidado ao 
manusear o disco, as lâminas são bem afiadas.

3. Trave a tampa do recipiente. (Veja a seção “Como travar 
a tampa”)

4. Trave a tampa do tubo de alimentação. (Veja a seção 
“Como travar a tampa do tubo de alimentação). A tampa 
do tubo de alimentação pode ser travada antes de travar 
a tampa no recipiente).

5. Encha o tubo de alimentação grande com alimentos compridos e finos tais como batatas, salame, 
cenouras e aipo.

6. Encaixe o bastão pequeno dentro do bastão grande 
(Figura 16), ligue o aparelho na tomada.

7. Pressione o botão para fatiar/ralar “ ” e então empurre 
o bastão lentamente e firmemente para baixo.

8. Quando terminar de processar, pressione o botão para 
desligar  “ ”  e deixe que o disco pare de girar. Gire a 
tampa na direção do símbolo de DESTRAVADO “ ”  e 
retire a tampa.

9. Retire o disco para fatiar/ralar com cuidado. Gire 
o recipiente no sentido horário até o símbolo de 
DESTRAVADO “ ” para destravá-lo e retire-o da base. 
Retire os alimentos processados do recipiente.

oBservaçÃo: O disco para fatiar/ralar é bem afiado, 
cuidado ao manusear. 

dicas importantes
1. Líquidos quentes (não mais quentes que 80˚C/176˚F) e alimentos quentes podem ser processados 

no recipiente.
2. Certifique-se de processar pequenas quantidades de líquidos - 2 xícaras ou menos por vez. 

Quantidades maiores poderão vazar para fora do recipiente.

figura 15

figura 16

empurrar

alimentos finos
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CU IDADO E L IMPEZA
oBservaçÃo: Não tente afiar as lâminas ou o disco reversível. Eles foram afiados de forma 
permanente na fábrica e serão danificados se alguém tentar afiá-los.
1. Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada.
2. Sempre que possível, enxágue bem todas as peças logo após o uso para facilitar a limpeza.
3. Limpe a base, o painel de controle e os pés do aparelho com um pano úmido e em seguida 

seque bem o aparelho. Manchas persistentes podem ser removidas esfregando com um pano 
úmido e um produto de limpeza não abrasivo. Não submergir a base em líquidos.

4. As lâminas são afiadas.
5. Todas as peças removíveis podem ser lavadas a mão ou na prateleira superior da lava-louças.

•  Se for lavar a mão, lave em água quente com sabão, enxágue e seque bem. Caso seja 
necessário, use uma escova de nylon para limpar os cantos do recipiente, do tubo de 
alimentação, da tampa, das lâminas e do disco esse tipo de escova evitará que você se 
corte com as lâminas e o disco.

•  Se for lavar na lava-louças, coloque as peças removíveis na prateleira de cima - não 
coloque no cesto para talheres.

oBservaçÃo: Para facilitar a limpeza, o tudo de alimentação pode ser retirado da tampa.
 
como retirar o tuBo de aLimentaçÃo:

•  Puxe o botão deslizante para fora e puxe o bastão grande 
para cima.

•  Puxe a tampa e o bastão grande para trás.
•  Empurre para dentro o pino da dobradiça horizontal branca e 

levante o tubo de alimentação (Veja a Figura 17).

como coLocar o tuBo de aLimentaçÃo de voLta:
•  Alinhe o pino dobradiça horizontal branca com o entalhe.
•  Empurre para dentro para travar (Veja a Figura 18).
•  Não use esponjas ásperas ou produtos de limpeza abrasivos 

nas peças de plástico ou metálicas.

6. Não encha o recipiente com água fervendo ou coloque as 
peças em água fervendo. Alguns alimentos, tais como cenoura, 
poderão manchar o recipiente temporariamente. Para remover 
manchas, prepare uma pasta com 2 colheres de sopa (30 ml) de bicarbonato de sódio e 1 
colher de sopa (15 ml) de água morna. Aplique essa pasta nas manchas e esfregue com um 
pano. Enxágue com água e seque.

Botón deslizable 
de liberación

figura 17

Presione para fijar

figura 18

empurre para dentro 
para travar

deslize o botão  
para soltar

1. empurre 
para dentro

2. Levante
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guia para picar com o recipiente grande
alimento quantidade instruções
Alimento Quantidade Instruções

Miettes de Pain Jusqu’à 5 tranches Couper des tranches de pain frais ou rassis de 3.75 à 5 cm (11/2–2 
pouces). Ajouter au bol et faire passer au robot jusqu’à obtention de 
fines miettes.

Chapelure de Biscuits/
Gaufrettes

Jusqu’à 5 tasses (1.25 L) Utiliser des morceaux de biscuits Graham, des gaufrettes au chocolat 
ou à la vanille. Casser les biscuits en morceaux de 3,75 à 5 cm 
(11/2–2 pouces). Ajouter au bol et faire passer au robot jusqu’à 
obtention de fines miettes.

Canneberges, hachées 3 tasses (750 ml) Utiliser le bouton Marche Intermittente pour hacher et obtenir la 
consistance désirée. Vous pouvez aussi ajouter du sucre pour faire 
une Compote de Canneberges.

Œufs, coupés en 
morceaux

Jusqu’à 12 Ecailler, sécher et couper en deux les œufs durs. Ajouter au bol, 
utiliser la fonction Marche Intermittente pour hacher, vérifier la 
finesse après 4–5 impulsions.

Ail, émincé Jusqu’à 12 Assurez-vous que le bol est bien sec. Faire passer la ou les gousses 
d’ail à travers de l’Entonnoir  pendant que le robot est en marche

Viande, hachée (crue 
ou cuite)

Jusqu’à 2,5 tasses 
(600 ml)

Couper la viande en cubes de 2,54 cm (1 pouce). Ajouter au bol et 
appuyer sur Marche Intermittente pour hacher.

Champignons, coupés 
en morceaux

Jusqu’à 12, de taille 
moyenne

Couper les plus grands en deux et ajouter au bol. Appuyer sur 
Marche Intermittente jusqu'à obtention de la consistance désirée.

Fruits secs, hachés 2 tasses (300 ml) Ajouter au bol et appuyer sur Marche Intermittente pour hacher.

Oignions, hachés Jusqu’à 2 grands Couper en quart, ajouter au bol. Appuyer sur Marche Intermittente 1 
ou 2 fois pour hacher grossièrement. Pour les oignons verts, jusqu’à 2 
tasses (500 ml) coupés en morceaux de 2,45 cm (1pouce)

Parmesan or fromage 
Pecorino Romano, râpé

Jusqu’à 11/2 tasses 
(375 ml)

Laisser le fromage à température ambiante. Couper en cubes 
de 2,54 cm (1 pouce). Ajouter au bol et appuyer sur Marche 
Intermittente pour hacher grossièrement. Utiliser en mode continu 
pour râper finement.

Salsinha, picada Até 2 xícaras (500 ml) Coloque no recipiente e use a função pulsar para picar por 
aproximadamente 10-15 segundos. Processe outras ervas da 
mesma maneira (Manjericão, Coentro, Hortelã, etc.).

Pimentão verde, 
vermelho, amarelo, 
picados

Até 1 pimentão Corte em pedaços de 2,5 cm. Coloque no recipiente e use a função 
pulsar para picar.

Sopas, consistentes ou 
creme

2 xícaras (500 ml) Adicione até 2 xícaras de sopa de legumes quentes (com 
temperatura de no máximo de 80°C/176°F) para processar. 
Processe na consistência desejada.

Abobrinha, Abóbora ou 
Batata Doce, purê

Até 5 xícaras (1,25 L) de 
cubos de 2,5 cm

Adicione 1/4 de xícara (60 ml) de líquido para cozinhar para cada 
xícara de alimento. Use a função pulsar para picar bem fino e em 
seguida processe até atingir a consistência de purê.

Morangos, moídos 2 xícaras (500 ml) Retire as folhas e corte pela metade. Coloque no recipiente e use a 
função pulsar para picar. Processe de forma contínua até moer bem.

Tomates, picados 4 médios Cortar em 4. Coloque no processador e use a função pulsar até 
atingir o resultado desejado.
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guia para fatiar no recipiente grande
alimento instruções
Maça Corte pela metade e coloque no tubo na posição horizontal. Use mais pressão.

Repolho cru/Alface Meio pé, corte em um tamanho que caiba no tubo.

Cenouras Corte em um tamanho que caiba no tubo.

Aipo Encha o tubo para melhores resultados.

Pepino Corte para caber no tubo, caso seja necessário.

Cogumelos Encha o tubo com os cogumelos de lado para fatiar de comprido.

Cebolas Corte pela metade e encha o tubo, coloque as cebolas em pé para cortar mais grosso.

Pêssegos/Peras Corte pela metade e retire as sementes. Coloque em pé no tubo e fatie usando pouca 
pressão.

Pimentão verde, vermelho, 
amarelo, etc.

Corte pela metade e retire as sementes. Coloque o pimentão no fundo do tubo 
apertando um pouco para que caiba, caso seja necessário. Corte os grandes em quatro 
ou em tiras, dependendo do resultado que desejar. Fatie usando média pressão.

Linguiça (Pepperoni) Corte em pedaços de 8 cm. Retire a casca/filme.

Batatas Descasque se desejar e corte pela metade, coloque no tubo.

Morangos Retire as folhinhas. Coloque os morangos de lado para fatiar de comprido.

Tomates Use tomates pequenos para obter fatias inteiras, corte pela metade se for preciso. Use 
pressão firme, mas com cuidado.

Nabo Descasque, corte os nabos para caber no tubo.

Abobrinha Corte e jogue fora as pontas. Use abobrinhas pequenas para fatias inteiras; corte as 
abobrinhas maiores para que caibam no tubo.

guia para ralar no recipiente grande
alimento instruções
Repolho cru Use o disco para ralar. Corte em pedaços que caibam no tubo. Rale colocando pouca 

pressão no bastão. Retire o repolho processado quando o recipiente estiver cheio até 
a altura do disco.

Cenouras Coloque no tubo e rale.

Queijo, cheddar O queijo deve estar bem frio. Corte em um tamanho que caiba no tubo, use pouca 
pressão.

Queijo Mozzarella Corte em um tamanho que caiba no tubo. O queijo deve ficar no freezer por 30 minutos 
antes de ralar. Use pouca pressão.

Batatas Corte em um tamanho que caiba no tubo.

Abobrinha Corte e jogue fora as pontas, corte em um tamanho que caiba no tubo, coloque na 
posição vertical ou horizontal.
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