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Estas teclas possuem programas (potência e tempo) para o cozimento dos alimentos indicados conforme a 
quantidade determinada. Não são previstas variações de energia, gosto pessoal e hábitos regionais.

Receitas/
Pratos

Quantidade 
(Peso/Porção)

Preparo Instruções/Observações

Auto
Reaque-
cimento

150 g
300 g
500 g

Distribua uniformemente a quantidade 
de comida pronta para aquecimento e 
cubra com papel manteiga.
Alimentos recomendados:
• Pratos prontos
• Carnes e Aves
• Massas com pouco molho
• Ensopados

• Respeite o peso indicado.
• Utilize alimentos prontos em temperatura 

ambiente ou refrigerada.

Pipoca 
(Salgada)

50 g
100 g

50 g
1. Coloque o pacote de pipoca 

centralizado sobre o prato giratório.
2. Pressione a tecla Pipoca e escolha o 

peso 50g.
3. Pressione a tecla Ligar/+30seg.

100 g
1. Coloque o pacote de pipoca 

centralizado sobre o prato giratório.
2. Pressione a tecla Pipoca e escolha o 

peso 100g.
3. Pressione a tecla Ligar/+30seg.

Nota:
Após o uso do forno, limpe o interior 
com pano macio e detergente ou sabão 
neutro.
• Utilize pipoca salgada para 

micro-ondas, pré-empacotada e 
em temperatura ambiente. Leia as 
instruções do fabricante.

• Estoure apenas um pacote por vez.

Precauções:
Se a pipoca pré-empacotada tiver peso 
diferente do recomendado, não utilize a 
tecla Pipoca, pois elas poderão estourar 
irregularmente ou pegar fogo.
• Depois de estourar, abra o pacote com 

cuidado; a pipoca e o vapor estarão 
extremamente quentes.

• Não reaqueça o milho que não estourou.
• Não reutilize o pacote.
• Esteja sempre atento quando as pipocas 

estiverem estourando.
• O resultado pode variar de acordo com o 

sabor e marca da pipoca.
• Caso queira estourar os pacotes de 

pipoca seguidamente:
A partir do segundo pacote, para obter 
melhor rendimento, recomenda-se não 
utilizar a tecla Pipoca e sim colocar o 
tempo manualmente:
Acompanhe o preparo, ouça os estouros e 
siga as instruções do fabricante de pipoca 
para obter melhor resultado.

• Para o preparo de pipoca doce, não utilize 
a tecla Pipoca.
Ajuste o tempo manualmente, acompanhe 
o preparo, ouça os estouros e siga as 
instruções do fabricante de pipoca para 
obter melhor resultado.

Autocozimento

1. Pressione uma ou mais vezes uma das teclas 
a seguir.
As opções de peso ou porção da receita 
escolhida serão mostradas no visor.

2. Pressione Ligar/+30seg.
No visor aparecerá o tempo predeterminado para 
o cozimento em contagem regressiva.
Ao fi nal do cozimento, o “bip” soará 5 vezes.

Atenção:
Caso não obtenha resultados safi statórios durante 
a utilização das teclas automáticas (Teclas de 
Autocozimento), pode-se complementar com 
potências e tempos manuais.
Isto pode ocorrer devido a:
• Gosto pessoal.
• Variação da voltagem da rede.
• Utilização de pesos, medidas e recipientes 

diferentes do indicado, etc.
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Receitas/
Pratos

Quantidade 
(Peso/Porção)

Preparo Instruções/Observações

Leite 200 ml
400 ml

200 ml = 1 copo

Preparo
1. Coloque o leite em um copo 

refratário.
2. Leve ao micro-ondas colocando na 

borda do prato giratório.
3. Após aquecido, misture para fi car 

homogêneo.

• Para preparar 400 ml, coloque 
2 copos refratários e siga o mesmo 
procedimento.

• Para melhores resultados, utilize o leite 
UHT refrigerado.

Brigadeiro 7:00 min ou 
1 receita

Ingredientes para 1 receita
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
3 colheres (sopa) de chocolate em pó

Preparo
1. Coloque todos os ingredientes em 

um recipiente alto e redondo, misture 
bem antes de levar ao forno 
micro-ondas.

2. Durante o cozimento, dois “bips” 
consecutivos soarão indicando que o 
alimento deve ser mexido.

• Para preprar 2 receitas, dobre a 
quantidade de ingredientes e siga o 
mesmo procedimento.

• Após o término do tempo, mexa bem até 
a massa fi car cremosa e brilhante.

Arroz 1 receita
2 receitas

Utilize arroz limpo, lavado e escorrido.
Em uma terrina média com tampa, 
coloque:

Ingredientes para 1 receita
1 xícara (chá) de arroz
2 xícaras (chá) de água
1 colher (chá) de óleo
Sal a gosto

Preparo
1. Misture todos os ingredientes 

e leve ao forno micro-ondas na 
terrina semitampada (para evitar 
transbordamentos).

2. Durante o cozimento, dois bips 
consecutivos soarão indicando que 
o alimento seja mexido. Ao término, 
retire do forno, tampe totalmente 
o recipiente e deixe pelo menos 
10 minutos em tempo de espera 
(descanso). Afofe com um garfo 
antes de servir.

• Para preparar 2 receitas, dobre a 
quantidade de ingredientes, use 
apenas 3 ½ xícaras (chá) de água e 
siga o mesmo procedimento.

• Utilize arroz tipo 1 e 2.
• Não recomendamos, nesta função, o uso 

de arroz integral, instantâneo, parbolizado 
ou japonês.

Escondidinho 16:00 min ou
1 = 1 receita

Ingredientes
500 g de purê de batata
250 g de carne moída cozida
200 g de queijo parmesão ralado

Preparo
1. No refratário, espalhe metade 

do purê. Despeje a carne moída 
espalhando bem. Cubra com o 
restante do purê. Polvilhe o queijo 
ralado sobre a torta.

2. Leve ao forno micro-ondas sobre a 
grelha suporte na função Combinado 
1 por 8 minutos e Grill 2 por 
8 minutos. Sirva quente.
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Observação:
Todas as receitas deste forno micro-ondas foram testadas na 
tensão nominal ± 10%, conforme procedimento Panasonic.

127 V 220 V

Mínimo: 114 V Mínimo: 198 V

Máximo: 140 V Máximo: 242 V

Receitas/
Pratos

Quantidade 
(Peso/Porção) Preparo Instruções/Observações

Pudim 13:30 min ou
1 = 1 receita

Ingredientes
3 ovos
1 lata de leite condensado
A mesma medida (da lata) de leite em 
temperatura ambiente.

Preparo
Passe os ovos pela peneira delicadamente 
e acrescente o leite condensado e o leite, 
misturando-os bem até fi car homogêneo.

• Utilize uma forma de anel previamente 
caramelada ou besunte com glucose 
de milho.

Strogonoff 
de carne

9:00 min ou
1 = 1 receita

Ingredientes
400 g de fi lé mignon
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
¼ xícara (chá) de água / 1 colher (sopa) de 
azeite
1 dente de alho / 100 g de champignon 
fatiado
2 colheres (sopa) de massa de tomate
1 colher (chá) de sal / 1 colher (sopa) de 
mostarda
1 colher (sopa) de molho inglês
½ caixa de creme de leite

Preparo
1. Dissolva a farinha na água. Coloque todos 

os ingredientes, com a exceção do creme 
de leite, em um recipiente alto com tampa. 
Misture bem antes de levar ao forno 
micro-ondas.

2. Durante o cozimento, dois “bips”, 
consecutivos, soarão indicando que 
o alimento deve ser mexido. Retire o 
recipiente com o auxílio de luvas térmicas. 
Mexa com cuidado! Volte-o ao forno 
micro-ondas com auxílio de luvas 
térmicas.

3. Após o término do tempo, deixe em tempo 
de espera por 3 minutos e depois adicione 
o creme de leite.

• Utilize recipiente alto e redondo.

Bolo 11:50 min ou 
1 = 1 receita

Bolo de cenoura

Ingredientes
200 g de cenoura picada
1 ½ xícara (chá) de açúcar
3 ovos
½ xícara (chá) de óleo
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Preparo
1. Bata no liquidifi cador os 4 primeiros 

ingredientes. Acrescente a farinha e o 
fermento apenas misturando até fi car 
homogêneo.

2. Despeje a massa do bolo na forma 
(cerâmica) de anel untada e enfarinhada 
(farinha de rosca torrada). Após o 
cozimento, deixe 5 minutos em tempo de 
espera.

• Siga as medidas indicadas para evitar 
alteração do resultado.

• Utilize a grelha suporte.


