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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI: 
SOKOWIRÓWKA PAROWA 
 
Produkt:  Sokowirówka parowa z wężem i szklaną pokrywą 
 
Kod produktu: 227757200 
 
Producent: Vitalo 

 
 
 
Dziękujemy za zaufanie, które nam okazałeś kupując ten produkt. Uważnie przestrzegaj 
poniższych wskazówek i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w 
przyszłości. 
 
 
 
 

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa 
 
 
• Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje utratę 
gwarancji. 
• Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

• Pozostałości wapnia tzn. tak zwanego kamienia, które mogą tworzyć się z czasem, usuwa 
się za pomocą wody z dodatkiem octu lub konwencjonalnego środka odkamieniającego. 
Zaleca się regularne usuwanie kamienia. 
• Nie używaj żadnych pomocniczych  akcesoriów czyszczących (drutki), ostrej strony gąbki 
ani ostrych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. 
• Perforowany pojemnik na owoce może pod wpływem działania kwasów z ekstrahowanych 
owoców nieznacznie zmienić swój kolor. W żadnym przypadku nie oznacza to gorszej jakości 
lub wady sokowirówki. 

• Powierzchnia pojemnika na owoce jest gładka i łatwa do czyszczenia. Należy jednak unikać 
stosowania proszku do czyszczenia, ponieważ może uszkodzić powierzchnię, która stanie się  
szorstka i mogą zacząć gromadzić się na niej zanieczyszczenia. 

• Podczas pracy nie można dopuścić do odparowania się wody na dnie sokowirówki 
ponieważ jej dno może się zdeformować, a powierzchnia zostanie uszkodzona. 
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• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym lub psychicznym oraz przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. 
Wyjątkiem jest, że wymienione osoby będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ochronę osób lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Należy 
pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. 

 

 

 

Ogólne instrukcje  
 
 
W sokowirówce parowej może znajdować się podczas jednej operacji 3-4 kg owoców, co 
zagwarantuje znaczne zaoszczędzenie czasu podczas wyciskania soku. Owoce, które 
zawierają pestki nie muszą być wcześniej wydrylowane. Jabłka i gruszki wystarczy pokroić na 
kawałki i można je pozostawić nieobrane wraz z rdzeniami. Cukier można dodać według 
tabeli, patrz tabela 2, ale sok można również wykonać bez dodatku cukru. Napełnij ¾ 
pojemnika sokowirówki wodą i doprowadź do wrzenia. Następnie włóż kosz z owocami wraz 
z pokrywką. Po około 40 do 60 minutach gotowania za pomocą regulowanego węża 
spustowego można spuścić sok z pojemnika do przygotowanych wcześniej butelek. Butelki 
należy wypełnić aż po sam brzeg i natychmiast zamknąć gumowymi zatyczkami. Soki 
wykonane z mieszanki różnych owoców również mają wyśmienity smak. 
 
 
 
 

Produkcja galaretki  
 
 
Soki z owoców są również używane do produkcji galaretki, ponieważ zawierają dużo 
składnikó żelujących (pektyny). Bogate w te substancje są jabłka, porzeczki, żurawina. Zważ 
sok bez dodatku cukru, z cukrem (patrz tabela 2), zamieszaj i zagotuj. Galaretka będzie 
gotowa za ok. 7 minut. Gotuj tylko niewielką ilość (około ½ litra). Im krótszy czas gotowania, 
tym smak będzie delikatniejszy. 
 
 

Soki warzywne 
 
Soki warzywne oraz soki owocowe zawierają cenne składniki odżywcze. Soki warzywne 
nadają się nie tylko do picia ale są również idealnym dodatkiem do udoskonalenia i 
wzbogacania smaku zup i sosów. 
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Kilka przykładów: 
 
- pokrój ogórki na kawałki, czas gotowania na parze: 45 minut 
- buraki, czas gotowania na parze: 60 minut 
- pokrój pomidory na małe kawałki, czas gotowania na parze: 45 minut 
- wyciskanie soku z cebuli ze skórką, pokrój na kawałki, czas gotowania na parze: 60 minut 
 
 

Czyszczenie 
 
Z czasem mogą pojawić się matowe odbarwienia lub smugi, które mogą być to 
spowodowane substancjami mineralnymi zawartymi w wodzie z kranu. Aby je usunąć, 
posmaruj powierzchnię połówką cytryny lub użyj gorącego roztworu wody z octem w 
stosunku 9 do 1. 
 
 

 
Instrukcje użytkowania 
 

 
• Napełnij wodą naczynie do odparowywania. 
• Przed każdym nowym procesem wytwarzania soku należy najpierw wlać wodę do naczynia 
do odparowywania. 
• Ustaw pojemnik na sok tak, aby wężyk wylotowy był skierowany do przodu. Umożliwi to 
napełnienie wysokich butelek. 
• Następnie umieść perforowany pojemnik na owoce w pojemniku na sok. Napełnij owocami 
lub ziołami gotowymi do ekstrakcji i zamknij pokrywę. 
• Po pewnym czasie ogrzewania zacznie się wydobywać sok. 
• Ścianki oraz spód pojemnika na owoce są perforowane, dzięki czemu para może bez 
przeszkód przenikać ze wszystkich stron. W tym procesie sok jest uwalniany z owoców, 
warzyw lub ziół, a następnie spływa przez perforowany pojemnik na owoce, a potem 
gromadzi się w pojemniku na sok. 
• Teraz za pomocą wężyka odpływowego oraz ścisku można łatwo napełnić butelki sokiem. 
 

 
 
Przygotowanie owoców 
 
 
• Dojrzałe owoce zapewniają więcej soku i intensywniejszy aromat. 
• Dokładnie umyj i osusz owoce. 
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• Zgodnie z przepisem, jeszcze przed procesem przetwarzania wsyp cukier do pojemniku na 
owoce. W przypadku wytwarzania soków owocowych, które będą następnie przetwarzane w 
galaretkę, nie należy dodawać cukru podczas procesu ekstrakcji. Soki owocowe wytwarzane 
z niedojrzałych owocó wymagają dodania większej ilości cukru.  
Należy przestrzegać następującej zasady: od 100 do 150 g cukru na 1 kg słodkich owoców, od 
200 do 250 g cukru na 1 kg kwaśnych owoców. 
 
 
 
 

Przygotowanie butelek 
 

 
• Dokładnie wyczyść butelki i umyj je czystą, gorącą wodą. 
• Przed napełnieniem butelki można również podgrzać w gorącej wodzie lub w piekarniku o 
temperaturze 75 ° C. 
• Wygotuj korek lub gumowe nakrętki i pozostaw je w pobliżu wody, do momentu aż butelki 
będą gotowe do zamknięcia. 
 

 
 
Napełnianie butelek 
 
 
• Po około 30 do 60 minutach (w zależności od przepisu) proces wyciskania soku jest 
zakończony. 
• Sok należy natychmiast umieścić w przygotowanych wcześniej butelkach. 
• Włóż wężyk wylotowy do szyjki butelki i otwórz zacisk, aby napełnić butelkę sokiem 
owocowym. 
• Zacisk powinien pozostać otwarty do momentu całkowitego napełnienia butelki. Piana, 
która może się tworzyć podczas napełniania butelek, może się przelać. 
• Po napełnieniu zamknij butelki i pozwól im ostygnąć w pionowej pozycji w miejscu 
pozbawionym przeciągów. 
• Butelki można następnie oznaczyć i przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w pozycji 
pionowej. 
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Dalsze wytyczne 
 
 
• Perforowany pojemnik na owoce może pod wpływem działania kwasów z ekstrahowanych 
owoców nieznacznie zmienić swój kolor. Nie oznacza to gorszej jakości lub wady 
sokowirówki. 
• Powierzchnia pojemnika na owoce jest gładka i łatwa do czyszczenia. Należy jednak unikać 
stosowania proszku do czyszczenia, ponieważ może uszkodzić powierzchnię, która stanie się  szorstka 

i mogą zacząć gromadzić się na niej zanieczyszczenia. 
 
 
 
 

Konserwacja 
 
 
• Pozostałości wapnia tzn. tak zwanego kamienia, które mogą tworzyć się z czasem, usuwa 
się za pomocą wody z dodatkiem octu lub konwencjonalnego środka odkamieniającego. 
Zaleca się regularne usuwanie kamienia. 
• Nie używaj żadnych pomocniczych  akcesoriów czyszczących (drutki), ostrej strony gąbki 
ani ostrych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. 
 
 
 
 
Dane przedstawione w tabeli mają charakter orientacyjny, powinny być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i upodobań. 
 

 

TABELA 1 
 
Ilość cukru do różnych rodzajów soku na 500 g soku do 
 
Galaretka jabłkowa 250 g 
Galaretka jabłkowo-wiśniowa 375 g 
Galaretka Truskawkowa 500 g 
Galaretka z czarnego bzu 375 g 
Galaretka porzeczkowa 375 g 
Galaretka z czarnej porzeczki i truskawki 450 g 
Galaretka z czerwonych porzeczek 450 g 
Galaretka wiśniowa 500 g 
Galaretka śliwkowa 300 g 
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TABELA 2 
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