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איך להתחיל להשתמש בסיר
אינסטנט בקלות

למתחילים מהיר  מדריך 



הסיר צובר חום ולחץ רציני ויכול להיות מסוכן אם משתמשים בו לא נכון, אנא קראו את כל
האזהרות

הסיר בא מובנה עם מנגנוני בטיחות אך עדיין חשוב להקפיד על כללי הזהירות
היזהרו בעת שחרור הלחץ, יוצאים אדים שיכולים לגרום לכוויות

הרחיקו את הסיר מילדים
אין לפתוח את הסיר כאשר הצ׳ופצ׳יק מורם (מסמן שהסיר במצב לחץ)

תמיד הוסיפו מים - בישול ללא מים יכול להרוס את הסיר
אל תמלאו את הסיר יותר מ-⅔ , יש סימון בסיר עצמו

עם אוכל שגדל ומתרחב (כמו אורז) אל תמלאו יותר מחצי
שימו לב שהגומיה תמיד במקומה בעת בישול

לוודא את תקינות הסיר
ללמוד להשתמש בו

קניתם סיר Instant Pot? איזה כיף לכם! אני משתמשת בסיר שלי לפחות פעם בשבוע כבר
שנתיים. הסיר מאוד קל לתפעול ברגע שמבינים איך להשתמש בו אבל יש עקומת למידה

בהתחלה. מדריך זה יקצר לכם את התהליך משמעותית.

בטיחות

***טיפ בונוס*** הכבל שמגיע עם הסיר הוא לשקע אירופאי ובא ללא הארקה (לתקע יש 2
פינים). הכבל יעבוד, אבל למען הבטיחות החליפו את הכבל המקורי בכבל זהה שיש לו הארקה

(3 פינים). זה אותו כבל שאיתו מחברים את המחשב והמסך לחשמל.

להוראות בטיחות מלאות קראו את המדריך שבא עם הסיר.

שימוש ראשון- בדיקת הסיר
לפני השימוש הראשון יש תהליך של בדיקה בכדי:

.1

.2

עקבו אחרי ההוראות שהגיעו עם הסיר שלכם. לרוב תלמדו איך להכניס את הסיר הפנימי עם
מים, להביא אותו למצב לחץ ולשחרר את הלחץ באופן ידני. אל תדלגו על השלב הזה.



בניית לחץ
כל סיר לחץ יכול לבשל אוכל במהירות. הסוד הוא צבירת החום והאדים עד שיש לחץ בסיר ואז

האוכל מתבשל בקצב מואץ. שלב זה לוקח זמן. כאשר נפעיל את הסיר הספירה של תוכנית
הבישול מתחילה רק לאחר שהלחץ נוצר. שלב זה יכול לקחת 10 דקות ויותר. הוסיפו זמן בחישוב

זמני הבישול. כדי לסמן שמצב לחץ התחיל הצ׳ופצ׳יק יעלה, הסיר יצפצף ויתחיל את הספירה.

שחרור לחץ
כאשר הצ׳ופצ׳יק של הלחץ למעלה אין לפתוח את הסיר! (המנגנון גם לא ייתן לכם).כשהוא יורד

חזרה ניתן לפתוח את המכסה בזהירות- עדיין יהיו אדים חמים שיצאו בעת פתיחה.

יש כמה שיטות לשחרר את הלחץ בסיר:

שחרור לחץ טבעי- נותנים לסיר לשחרר לחץ לבד. עוזבים אותו עד שהצ׳ופצ׳יק של הלחץ יורד
לבד. שיטה זו יכולה לקחת 10-40 דקות, תלוי כמות הנוזלים בסיר. 

שחרור לחץ מהיר- העבירו את השסתום למצב release בזהירות. הזהרו עם הידיים והפנים,
האדים חמים מאוד ויכולים לגרום לכוויות. שיטה מומלצת- השתמשו בכף עץ ו/או כסו את

השתסום עם מגבת קטנה. לאחר שכל האדים יצאו (יכול לקחת כמה דקות) הצ׳ופצ׳יק יירד וניתן
לפתוח את המכסה בזהירות.

כפתורים
הסיר מגיע עם המון כפתורים ויכול לבלבל משתמש מתחיל. הכפתורים משתנים קצת בדגמים
השונים אך עובדים על אותו עיקרון. אמנם יש המון כפתורים אבל כמעט בכל מתכון משתמשים

בכפתור Pressure cook בלבד. עם הפלוס והמינוס מכוונים את כמות הזמן של
-Keep warm .כפתור הטיגון-  בכפתור זה משתמשים רק כשהמכסה פתוח - Saute .התוכניות

המשך חימום.-במצב זה הסיר משאיר את האוכל חם לאחר הבישול (עד 4 שעות)



סיר נוסף - הכרחי בעיניי. ברגע שתתחילו לבשל בסיר אינסטנט תגלו שאתם רוצים לבשל
בו כמה דברים באותו זמן (למשל לאדות ירקות ולהכין אורז). אפשר לשטוף את הסיר בין

לבין אבל הרבה יותר נוח שיש סיר נוסף.

מכסה לסיר- מכסה זכוכית כדי לשמור על האוכל במקרר וגם כדי לבשל בסיר ללא לחץ.

סל אידוי- אנחנו משתמשים בזה כל הזמן! לאידוי קל של ירקות, להכנת פסטה שקל לסנן,
לביצים קשות ועוד.

מלקחיים - להוצאה קלה של אוכל חם. אפשר להשתמש במה שכבר יש בבית.

מוצרים נלווים
 יש המון מוצרים משלימים שניתן לקנות לשדרוג הבישול. 

הבנתם את הטכני? עכשיו אפשר להתחיל להכין אוכל טעים 

מתכון לחומוס טעים ללא צורך בהשרייה

מתכון לצ׳ילי צמחוני

מתכונים נוספים

בקרו אותנו בדף פייסבוק 
www.instantpotisrael.com -כל הזכויות שמורות ל

https://amzn.to/3gsBXVM
https://amzn.to/2CVu7Gm
https://amzn.to/3hsoY7O
https://bit.ly/34v9HiU
https://bit.ly/31tiPCU
https://bit.ly/3hukzRM
http://www.instantpotisrael.com/
https://www.facebook.com/instantpotinisrael

