AD 3132 i AD 3133

RÓŻNE
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszej wagi. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej
będziesz mógł w dokładny i prosty sposób odważyć potrzebne składniki nawet najbardziej
złożonych potraw. Aby nasz produkt służył Państwu przez lata, prosimy stosować się do
informacji zawartych w instrukcji obsługi.

ZASADY UŻYTKOWANIA WAGI AD 3132 i AD 3133
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
NIE UŻYWAĆ DO CELÓW KOMERCYJNYCH.
Wagę należy stawiać na twardej, poziomej powierzchni. Zapewni to maksymalną
dokładność i powtarzalność pomiarów.
Unikać stawiania wagi przy źródłach ciepła, jak kuchenki, piecyki, palniki.
Wagi nie wolno rzucać, upuszczać, narażać na silne wstrząsy. Spowoduje to uszkodzenie
precyzyjnych czujników pomiarowych wagi.
Nie stawiać wagi w zasięgu silnych pól elektromagnetycznych, np.: transformatorów,
komputerów, telefonów bezprzewodowych, gdyż mogą one zakłócić prawidłową pracę
wagi.
Chronić wagę przed wodą i wilgocią, które mogą uszkodzić jej układy elektroniczne.
Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterię.
Nie używać wagi do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.
Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe.

OPIS URZĄDZENIA
Taca na produkty
do ważenia

925 skraweczki bekonowe,
926 proszek do pieczenia: soda, aluminium,
siarczan,
927 proszek do pieczenia: prosty fosforan,
928 proszek do pieczenia: niskosodowy,
929 soda do pieczenia (Baking Soda),
930 ketchup,
931 nasiona selera,
932 papryka Chilli w proszku,
933 czekolada używana przy do wypieków,
niesłodzona,
934 czekolada używana przy do wypieków,
w płynie,
935 cynamon,
936 kakao w proszku, niesłodzone,
937 sos tatarski,
938 przyprawa curry w proszku,
939 czosnek w proszku,
940 chrzan tarty,
941 francuskie cebulki, smażone,
942 musztarda, żółta,
943 Nutella,
944 cebula w proszku,
945 Papryka,
946 suszona pietruszka,
947 pieprz czarny,
948 olejek waniliowy do ciast,
949 ocet jabłkowy,
950 ocet destylowany,
951 drożdże aktywne,
952 drożdże sprasowane,

NAPOJE
Alkohole

Klawiatura numeryczna

Klawisze funkcyjne

Kod
produktu

piwo zwykłe,
piwo jasne,
gin, rum, drink, tequila, wódka, whisky
likier,
wino czerwone,
wino różowe,
wino białe,

Napoje gazowane

SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD
Pamięć

953
954
955
956
957
958
959

Timer/Temperatura

960
961
962
963
964
965
966
967
968

Cola,
Cola dietetyczna,
piwo imbirowe,
napój winogronowy,
napój cytrynowy, limonowy,
napój cytrynowy, limonowy, dietetyczny,
napój cytrusowy, z kofeiną
napój pomarańczowy,
piwo korzenne,

972 kawa rozpuszczalna,

Soki jabłkowe
973 sok jabłkowy,
974 sok jabłkowy, mrożony, skoncentrowany,
nierozcieńczony,
975 sok jabłkowy, mrożony, skoncentrowany,
rozcieńczony,

Soki grejpfrutowe
976
977
978
979
980

naturalny, różowy,
naturalny, biały,
naturalny, puszkowany lub w kartonie, niesłodzony,
naturalny, puszkowany lub w kartonie, słodzony,
naturalny, mrożony, skoncentrowany, niesłodzony,
nierozcieńczony,
981 naturalny, mrożony, skoncentrowany, niesłodzony,
rozcieńczony,

Soki winogronowe
982 z puszki lub w kartonie,
983 mrożony, skoncentrowany, słodzony,
nierozcieńczony,
984 mrożony, skoncentrowany, słodzony,
rozcieńczony,

Soki pomarańczowe
985
986
987
988
989

naturalny, wszystkie odmiany,
puszkowany lub z kartonu,
zmrożony,
nierozcieńczony,
rozcieńczony,

Drinki owocowe
990 koktajl z soku żurawinowego,
991 poncz owocowy,
992 drink winogronowy,

Lemoniady
993 mrożona, skoncentrowana,
994 lemoniada w proszku, zwykła, rozpuszczona w
wodzie,

Herbata
995
996
997
998
999

czarna
mieszanka herbaciana,
rozpuszczalna, w proszku, rozrobiona, niesłodzona,
słodzona, cytrynowa,
słodzona słodzikiem, cytrynowa

969 mieszanka czekolad w proszku do picia,
Wyświetlanie ciężaru

Kawy
970 kawa parzona,
971 espresso,
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Cheesburgery, duże z dodatkami
848 pojedyncza bułka, z sosem
majonezowym i warzywami,
849 kanapka z filetem z kurczaka
(panierowanym, smażonym), bez
dodatków,
850 kawałki kurczaka, bez kości (panierowane,
smażone), bez dodatków,
851 mielona wołowina z papryczką chilli,
852 sałatka Coleslaw,
853 lody w rożku, waniliowe, delikatne,
854 deser lodowy, gorąca krówka,
855 kanapka z rybą, sosem tatarskim i serem,
856 frytki,

Hamburger zwykły, z dodatkami
857 podwójny,
858 pojedynczy,

Hamburger duży z dodatkami, sosem
majonezowym, warzywami
859 podwójny,
860 pojedynczy,
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871

hot-dog, bez dodatków,
hot-dog, chilli,
puree ziemniaczane,
krążki cebuli, panierowane, smażone,
pizza serowa,
pizza Pepperoni,
sałatka z kurczakiem, bez dresingu,
shake czekoladowy,
shake waniliowy,
krewetki panierowane, smażone,
kanapka na bagietce, olej i ocet, ser, salami,
szynka, warzywa,
872 kanapka na bagietce, pieczona wołowina,
majonez, warzywa,
873 kanapka na bagietce, sałatka z tuńczyka,
majonez, sałata,
874 Taco z wołowiną,

ZUPY
Zupy puszkowane, skondensowane,
przygotowywane z mlekiem pełnym,
875
876
877
878
879
880
881

brokułowo-serowa,
zupa o smaku sera Cheddar,
gęsta zupa z małż jadalnych, z Nowej Anglii,
krem selerowy,
krem z kurczaka,
krem grzybowy,
zupa pomidorowa,

884 rosół z kury z makaronem,
885 gęsta zupa z małż jadalnych ,
Manhattan,
886 krem z kury,
887 krem grzybowy,
888 włoska zupa jarzynowa,
889 zupa warzywna,
890 zupa pomidorowa,
891 zupa warzywna z wołowiną,
892 zupa warzywna, wegetariańska,

KLAWIATURA FUNKCYJNA
- przycisk załączania wagi
- przycisk tarowania - zerowania wyświetlanej wartości podczas ważenia.
- przycisk ustawiania Alarmu
- 1. Zmiana jednostek ciężaru.
2. Powrót do trybu ważenia z trybu określania zawartości wartości odżywczych.
3. Sprawdzanie całkowitej zapisanej w pamięci masy produktów
- przycisk kasowania wartości aktualnie wyświetlanej na wyświetlaczu
- przyciski wyboru wartości odżywczej (kalorie,sód,
białko, tłuszcz, węglowodany, cholesterol, błonnik)

Zupy puszkowane, gotowe do spożycia,
893 rosół z kury z makaronem,
894 zupa z kurczaka z warzywami,
895 zupa warzywna z wołowiną,

KLAWIATURA NUMERYCZNA
- wprowadzanie kodu produktu lub ustawianie czasu TIMERA.

Zupy puszkowane, gotowe do spożycia,
niskokaloryczne, o obniżonej zawartości
sodu,
896
897
898
899
900
901
902

rosół z kury,
rosół z kury z makaronem,
zupa z kury z ryżem i warzywami,
gęsta zupa z małż jadalnych, Nowa Anglia,
zupa z soczewicy,
włoska zupa jarzynowa,
zupa warzywna,

- dodawanie wartości ciężaru (wartości odżywczej) ważonego produktu do pamięci
(max 99 wpisów).
- sprawdzanie całkowitej wielkości wartości odżywczych zapisanych w pamięci wagi.

IKONY WYŚWIETLACZA

Zupa w proszku
903 bulion wołowy,
904 zupa cebulowa,
905 zupka japońska Ramen, z makaronem, o
smaku kurczaka,

Ikona pamięci całkowitej

Jednostki masy: uncje

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Jednostki masy: kilogramy

Wskaźnik załączonego TIMERA

Jednostki masy: miligramy

Jednostki temperatury :stopnie Celsjusza

Jednostki masy: funty

Jednostki temperatury: stopnie Fahrenheita

Wskaźnik zerowania

Znak minus

Zupa w proszku przygotowana na wodzie
906 rosół z kury z makaronem,
907 zupa cebulowa,

Domowe buliony

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI AD 3132 i AD 3133
1.

908 wołowy,
909 z kury,
910 rybny,

Sosy gotowe do spożycia
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

Barbecue,
serowy,
sos enchilada,
sos Nacho serowy,
Salsa,
sos sojowy,
sos Spaghetti/Marinara/Pasta,
sos kwaśno-słodki,
Teriyaki,
sos Worcestershire (sos sojowy z octem i
przyprawami),

Wskaźnik ważenia
Kod wartości odżywczych

Zainstalować jedną baterię 9 V w pojemniku na spodzie wagi.
2. Wypłukać misę wodą, wytrzeć do sucha i umieścić na wadze. Wagę ustawić
na płaskiej , twardej powierzchni.
3. WAŻENIE
- Włączyć wagę, naciskając przycisk ON/OFF
. Poczekać aż zapalą
się wszystkie segmenty wyświetlacza. Po chwili na wyświetlaczu
pojawi się wartość “0”.
- Położyć na wadze produkt, który chcemy zważyć i odczytać
wskazanie z wyświetlacza.

Sosy mięsne, puszkowane
Zupy puszkowane, skondensowane,
przygotowywane z wodą,
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921 sos wołowy,
922 sos drobiowy, kurczak

Po skończeniu ważenia wyłączyć wagę naciskając powtórnie przycisk ON/OF .

765 cukier biały, granulowany,
766 cukier puder, nie przesiany,

4. ZMIANA JEDNOSTEK WYŚWIETLANIA CIĘŻARU.
Aby ustawić jednostki w jakich ma być wyświetlany ciężar należy przed
ważeniem nacisnąć przycisk
.

Syropy

Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę
jednostki według schematu przedstawionego na rysunku
obok. Dostępne jednostki, w jakich może być wyświetlany
ciężar to: kilogramy (kg), gramy (g), uncje (oz), funty (lb).
Jednostki wyświetlania można zmieniać także podczas ważenia.
Wartość przeliczana jest automatycznie
5.TAROWANIE
Aby zważyć kilka produktów po kolei, bez zdejmowania z wagi
poprzednich, należy nacisnąć przycisk
, który zeruje wskazania.
Powtórz tą czynność przed dodaniem każdego następnego produktu do
ważenia.

.

7. OKREŚLANIE ZAWARTOŚCI WARTOŚCI ODŻYWCZYCH W DANYM

PRODUKCIE.
Aby określić zawartość wartości odżywczych w danym produkcie należy:
- wprowadzić 3-cyfrowy kod tego produktu w sposób opisany w punkcie 6,
- położyć produkt na wadze,
- w celu wyświetlenia zawartości sodu w naszym produkcie należy
nacisnąć przycisk
z klawiatury funkcyjnej.

- w celu wyświetlenia zawartości węglowodanów w naszym produkcie
należy nacisnąć przycisk
z klawiatury funkcyjnej.
- w ten sam sposób (naciskając odpowiedni klawisz z klawiatury funkcyjnej) możemy
zobaczyć zawartość kalorii
, białka
, tłuszczy
, cholesterolu
i błonnika
8. ZAPISYWANIE WARTOŚCI ODŻYWCZYCH PRODUKTU W PAMIĘCI -

WYZNACZANIE SUMY WARTOŚCI ODŻYWCZYCH KILKU PRODUKTÓW.
Aby określić sumę wartości odżywczych kilku produktów należy:
- wprowadzić 3-cyfrowy kod pierwszego produktu w sposób opisany w punkcie 6,
- położyć produkt na wadze,
- nacisnąć którykolwiek z przycisków z symbolami wartości odżywczych z klawiatury
funkcyjnej,
- zapisać wybraną wartość odżywczą pierwszego produktu do pamięci
wagi wciskając przycisk
z klawiatury numerycznej,
- zdjąć pierwszy produkt z wagi i wprowadzić kod następnego produktu,

czekoladowy, rzadki,
czekoladowy, gesty, typu “krówka”,
syrop kukurydziany,
syrop klonowy,
melasa,

Inne słodycze
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781

lukier gotowy, czekoladowy,
lukier gotowy, waniliowy,
mrożony batonik, kawałki owoców i sok,
lody owocowe, wodne,
ryż włoski,
żelatyna, zwykła,
żelatyna, obniżona kaloryczność,
miód,
dżemy i konfitury,
galaretki,

włoski, zwykły,
włoski, dietetyczny,
majonez, zwykły,
majonez dietetyczny (bez cholesterolu),
majonez, beztłuszczowy,
dresing Ranch, zwykły,
dresing Ranch dietetyczny,
dresing Ranch, beztłuszczowy,
dresing rosyjski, zwykły,
dresing rosyjski, niskokaloryczny,
dresing Thousand Island, zwykły,
dresing Thousand Island, dietetyczny,

MIESZANKI

818 makaron jajeczny Alfredo w kremowym sosie,
suchy mix,
819 makaron z wołowiną, mrożony,
820 Ravioli z wołowiną, w pomidorach i sosie
mięsnym,
puszkowane,
821 wołowina duszona z jarzynami, puszkowana,
822 mięso z kurczaka z jarzynami zapiekane w
OLEJE
cieście,
823 mielona wołowina z papryczką chili i fasolą ,
Masło
puszkowana,
782 solone,
824 hot-dog w cieście z maki kukurydzianej (corn dog),
783 nie solone,
mrożony,
784 smalec,
825 kanapka z szynką i z serem, mrozona,
826 Lasagna z mięsem i sosem,
Margaryna, solona
827 Lasagna warzywna,
785 zwykła (80% tłuszczu), twarda,
828 makaron z serem, z puszki z olejem z kukurydzy,
786 zwykła (80% tłuszczu), delikatna,
787 margaryna do smarowania (60% tłuszczu), 829 paluszki z sera Mozzarella,
830 hamburger bezmięsny, mrożony,
twarda,
788 margaryna do smarowania (60% tłuszczu), 831 ryż meksykański, przystawka, suchy,
832 wieprzowina z fasolą z sosem pomidorowym,
delikatna,
puszkowana,
789 margaryna do smarowania,
833 kotlet z mielonej wieprzowiny, mrożony,
790 margaryna z masłem,
834 spaghetti bolognese, mrożone,
835 suflet szpinakowy, “domowej roboty”,
Oleje sałatkowe lub do pieczenia,
836 Tortellini, makaron nadziewany serem, mrożony,

6. WPROWADZANIE I KASOWANIE KODU PRODUKTU
- Kod naszego produktu możemy znaleźć w liście kodów na końcu tej
instrukcji.
- Odszukany, właściwy 3-cyfrowy kod wprowadzamy za pomocą klawiatury
numerycznej.
- Wprowadzony kod kasujemy przyciskiem

767
768
769
770
771

806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

gotowania, smażenia

.

791
792
793
794
795
796
797
798

olej roślinny Canola,
olej kukurydziany,
oliwa z oliwek,
olej z orzechów ziemnych,
olej z kwiatów Krokosza barwierskiego,
olej sezamowy,
olej sojowy, z wodorem,
olej słonecznikowy,

Dresing sałatkowy
799 ser pleśniowy, zwykły,
800 ser pleśniowy , dietetyczny,
801 Caesar (sos majonezowy z grzankami),
zwykły,
802 Caesar (sos majonezowy z grzankami),
dietetyczny,
803 Coleslaw dresing,
804 francuski, zwykły,

Fast foody, śniadania
837 suchary z jajkami i kiełbasą,
838 tost francuski z masłem,
839 potrawa z siekanych ziemniaków, zasmażanych z
cebulą,
840 placki ziemniaczane, masło i syrop,
841 Burrito, fasola i ser,
842 Burrito, fasola i mięso,

Cheesburgery, zwykłe z dodatkami
843 podwójny, warzywa i sos,
844 pojedynczy,

Cheesburgery, zwykłe bez dodatków
845 podwójny,
846 podwójny, 3 kawałki bułki,

17

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

ciasto kawowe, kruche,
ciastka duńskie, z kremem serowym,
ciastka duńskie, z owocami,
pączek, bez nadzienia,
pączek na zaczynie drożdżowym, lukrowany,
ciasto owocowe,
ciasto Pound (funt), maślane,
ciasto Pound, bez tłuszczu,
ciasteczka, czekoladowe, z kremem i lukrem,
ciasteczka, czekoladowe, z lukrem,
niskotłuszczowe,
687 ciasteczka, czekoladowe, w polewie
czekoladowej,

Słodycze, cukierki, batoniki
688
689
690
691
692
693
694
695
696

żelki,
landrynki,
cukierki z galaretką,
ptasie mleczko, miniaturowe,
ptasie mleczko, zwykłe,
M&M’s, orzechowy,
M&M’s, klasyczny,
Milky Way,
ciasteczko z masła orzechowego - Reese’s
(Hershey),
697 batonik Snickers,
698 karmelek, klasyczny,
699 karmelek, czekoladowy, rolowany,

Czekolada
700
701
702
703
704
705
706
707
708

czekolada mleczna, zwykła,
czekolada mleczna z migdałami,
czekolada mleczna z orzechami ziemnymi,
płatki z czekolady, mleczne,
płatki z czekolady, półsłodkie,
płatki z czekolady, czekolada biała,
orzechy ziemne w czekoladzie,
rodzynki w czekoladzie,
czekolada gorzka,

Krakersy
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734

krakersy serowe,
krakersy grahamowe, bez dodatków,
krakersy grahamowe, kruszone,
kruchy brązowy tost (Melba),
wafelek ryżowy, pełnoziarnisty, naturalny,
krakers posypany solą (Saltine),
kwadratowy,
krakers klasyczny,
krakers klasyczny, okrągły,
krakers pszeniczny, cienki,
krakers pszeniczny, pełnoziarnisty,

Budynie
735 budyń w proszku i 2% mleko, czekoladowy,
instant,
736 budyń w proszku i 2% mleko, czekoladowy,
zwykły, ugotowany,
737 budyń w proszku i 2% mleko, waniliowy,
instant,
738 budyń w proszku i 2% mleko, waniliowy,
zwykły, ugotowany,
739 budyń gotowy, “kupczy”, zwykły,
czekoladowy,
740 pudding ryżowy gotowy, “kupczy”, zwykły,
741 pudding gotowy, “kupczy”, zwykły, tapioka,
742 budyń gotowy, “kupczy”, zwykły, waniliowy,
743 budyń gotowy, “kupczy”, beztłuszczowy,
czekoladowy,
744 pudding gotowy, “kupczy”, beztłuszczowy,
tapioka,
745 budyń gotowy, kupczy, beztłuszczowy,
waniliowy,

Przekąski i chipsy

746 mieszanka Chex,
747 chipsy kukurydziane, bez dodatków,
748 Popcorn, prażony gorącym powietrzem, nie
solony,
749 Popcorn, prażony na oleju, solony,
750 Popcorn karmelowy, z orzechami,
Ciasteczka
751 Popcorn, serowy,
709 ciasteczka maślane,
710 ciasteczka z płatkami z czekolady, klasycznymi, 752 chipsy ziemniaczane, solone,
753 chipsy ziemniaczane cream & onion,
711 ciasteczka z płatkami z czekolady o obniżonej
(śmietanka z cebulką),
kaloryczności,
754 chipsy ziemniaczane, obniżona zawartość
712 ciasteczka z płatkami z czekolady, zamrożona
tłuszczu,
masa,
755 chipsy ziemniaczane, beztłuszczowe,
713 baton figowy,
756 paluszki,
714 ciasteczka owsiane, zwykłe, duże
757 precelki,
715 ciasteczka owsiane, delikatne,
758 płatki śniadaniowe Krispies ryżowe,
716 ciasteczka owsiane, beztłuszczowe,
kwadraciki,
717 ciasteczka z masłem orzechowym,
718 ciasteczka z masłem orzechowym i z margaryną, 759 chipsy tortilla, zwykłe, bez dodatków,
719 ciasteczka czekoladowe z nadzieniem kremowym, 760 chipsy tortilla, niskotłuszczowe, pieczone,
761 chipsy tortilla o smaku nacho, zwykłe,
720 herbatnik, zwykły,
762 chipsy tortilla nacho, dietetyczne, obniżona
721 ciasteczka cukrowe, zwykłe,
kaloryczność,
722 masa mrożona na ciasteczka cukrowe,
723 ciasteczka cukrowe, z maragaryną, “domowej
roboty”,
Cukier
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- ponownie położyć produkt odpowiadający przed chwilą wprowadzonemu kodowi,
- ponownie wcisnąć przycisk
z klawiatury numerycznej, zapisując tym samym
otrzymaną wartość w pamięci,
- wcisnąć przycisk
z klawiatury numerycznej w celu wyświetlenia
sumy wartości odżywczych wszystkich ważonych produktów,
-wcisnąć przycisk z symbolem dowolnej wartości odżywczej, aby
zobaczyć sumę tych wartości z wszystkich ważonych produktów.
- operację zapisywania w pamięci danej wartości odżywczej danego produktu można
powtórzyć wielokrotnie (możliwe jest zapisanie w pamięci do 99 wyników).
9. WYWOŁYWANIE WARTOŚCI ZAPISANYCH W PAMIĘCI WAGI.
Waga zapamiętuje zapisane w jej pamięci dane (patrz punkt 8) nawet po jej wyłączeniu.
Aby wywołać te wyniki należy po uruchomieniu wagi i pokazaniu się “0” na wyświetlaczu
wcisnąć przycisk
, z klawiatury numerycznej. Na wyświetlaczu pojawi się teraz suma
wszystkich zapisanych wcześniej wartości odżywczych.
Aby wyświetlić sumę dowolnej wartości odżywczej należy nacisnąć przycisk z symbolem
interesującej nas wartości.
10. KASOWANIE PAMIĘCI WAGI.
Aby wykasować zapisane w pamięci wyniki należy nacisnąć i przytrzymać
przez 3 sekundy przycisk
z klawiatury funkcyjnej. Po tym czasie na
wyświetlaczu w za symbolem sumy zapisów w pamięci
powinno
pojawić się “0”.
Do trybu ważenia wracamy wciskając przycisk
.
11 . TIMER.
Chcąc ustawić czas po jakim na wadze ma być aktywowany alarm dźwiękowy należy:
- nacisnąć przycisk

z klawiatury funkcyjnej,

- za pomocą klawiatury numerycznej wpisać interesujący nas interwał
czasu(wpisywana wartość będzie widoczna w prawym górnym rogu
wyświetlacza) i zatwierdzić ponownym naciśnięciem
. Od tego
momentu rozpocznie się odliczanie w dół.
Po upływie określonego wcześniej przez nas czasu, na wadze pojawi się alarm w postaci
krótkich sygnałów dźwiękowych, powtórzonych 30-krotnie. Alarm można przerwać w każdej
chwili naciskając przycisk
. Można także przerwać odliczanie czasu pozostałego do
aktywacji alarmu poprzez naciśnięcie
. Po naciśnięciu tego przycisku można podać
nowy interwał czasu.
12. TERMOMETR.
Waga wyposażona jest także w czujnik temperatury otoczenia.
Aktualna wartość temperatury wyświetlana jest w prawym górnym rogu
wyświetlacza.

13. W celu oszczędzania baterii wagę należy wyłączać (przycisk ON/OFF), zaraz po użyciu. Waga
wyłącza się automatycznie po 2 min. okresie bezczynności.

KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA
1. Niski poziom baterii. Baterię należy jak najszybciej wymienić na nową.
Używać tylko baterii 9V.

jajka surowe, w całości,
jajka surowe, białko,
jajka surowe, żółtko,
jajka gotowane na twardo, bez skorupek,
jajka gotowane z solą,
jajecznica na margarynie z mlekiem i solą,
substytut jajka,
omlet, bez dodatków,

NABIAŁ

3. Przekroczony udźwig wagi. Jak najszybciej zdjąć z wagi część

Ser naturalny

Grozi uszkodzeniem. Udźwig wagi AD 3132 i AD 3133 to 5 kg.
4. Ujemna wielkość wartości odżywczej lub został naciśnięty przycisk
symbolizujący dowolną wartość odżywczą podczas wprowadzania kodu

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI
1. Czujnik tensometryczny wysokiej dokładności.
2. Duży wyświetlacz LCD 64mmX32mm.
3. Kompletna baza wartości odżywczych dla 999 różnych produktów spożywczych.
Kod
KCAL
SOD
PROT
FAT
CARB
CHOL
FIBR

Jednostka
kcal
mg
g
g
g
mg
g

Lista kodów dla 999 produktów znajduje się na końcu tej instrukcji

4. Możliwość zapisania w pamięci wagi to 99 wyników.
5. Termometr elektroniczny i TIMER.
6. Sygnalizacja niskiego poziomu baterii i przeciążenia wagi.
7. Wyłączanie manualne i automatyczne (po 2 min. okresie bezczynności)

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
1. Wagę kłaść na płaskich twardych powierzchniach z dala od źródeł silnych pól
elektromagnetycznych.
2. W przypadku nieudanej próby uruchomienia wagi sprawdzić poprawność zainstalowania
baterii.
3. NIE rozkręcać wagi w przypadku niepoprawnych wskazań.
4. Obchodzić się z wagą ostrożnie jak z instrumentem o dużej precyzji działania.
5. W razie dłuższej przerwy w używaniu wagi wymontować baterię. Wagę przechowywać w
chłodnym suchym miejscu.
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589
590
591
592
593
594
595
596

2. Przekroczona maksymalna możliwa wartość wartości odżywczej
(199999).
produktów.

Wartość odżyw.
kalorie
sód
białka
tłuszcze
węglowodany
cholesterol
błonnik

Jaja

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

ser pleśniowy,
Camembert,
Chedar lub Colby,
Chedar lub Colby, niskotłuszczowy,
twaróg,
twaróg, kremowy z owocami,
twaróg, niskotłuszczowy (2 %),
twaróg, niskotłuszczowy (1 %),
twaróg, beztłuszczowy,
biały tłusty ser, kremowy,
biały ser, kremowy, niskotłuszczowy,
biały ser, kremowy, beztłuszczowy,
ser tarty,
ser Feta,
Gouda,
Monterey,
Mozzarella, pełnomleczna,
Muenster,
Neufchatel,
Parmezan,
Provolone,
Ricotta, pełnomleczna,
Ricotta, z mleka półtłustego,
ser rzymski (Romano),
ser szwajcarski,

Sery pasteryzowane
622 ser amerykański, zwykły,
623 ser amerykański, beztłuszczowy,
624 szwajcarski,

Krem, słodki
625
626
627
628

krem “pół na pół”,
krem dietetyczny, kawowy,
nie ubita masa na bitą śmietanę,
nie ubita masa na bitą śmietanę,
dietetyczna,
628 bita śmietana dekoracyjna, w sprayu,

Kwaśna śmietana
629
630
631
632

zwykła,
dietetyczna, niskotłuszczowa,
beztłuszczowa,
śmietana z koprem,

633
634
635
636

krem w proszku,
krem w proszku z mlekiem,
krem w sprayu,
bita śmietana, mrożona,

Desery mrożone
637
638
639
640
641
642
643
644

jogurt, mocno schłodzony, czekoladowy,
jogurt, mocno schłodzony, waniliowy,
lody czekoladowe,
lody czekoladowe, dietetyczne,
lody waniliowe,
lody waniliowe, dietetyczne,
lody, mocno schłodzone, waniliowe,
lody mleczne,

Mleko
Płynne
645
646
647
648
649
650

mleko (3,25%),
mleko (2%),
mleko niskotłuszczowe (1%),
mleko odtłuszczone,
maślanka,
mleko sojowe,

Puszkowane
651
652
653
654

skondensowane, słodzone,
mleko zagęszczone, pełne,
mleko zagęszczone, odtłuszczone
maślanka w proszku,

Koktajle mleczne
655
656
657
658
659
660
661

koktajl czekoladowy,
koktajl czekoladowy, obniżona zawartość tłuszczu,
koktajl czekoladowy, niskotłuszczowy,
gęsty napój z mleka i jaj (Eggnog),
shake mleczny, gesty, czekoladowy,
shake mleczny, gesty, waniliowy,
jogurt z sokami owocowymi,

Jogurty
662 jogurt niskotłuszczowy, owocowy,
663 jogurt niskotłuszczowy, naturalny,
664 jogurt beztłuszczowy, owocowy,
665 jogurt beztłuszczowy, naturalny,
666 jogurt pełnotłusty, naturalny,
667 mleko beztłuszczowe, niskokaloryczne, słodzone
słodzikiem, waniliowe bądź cytrynowe

Ciasta/batony/pączki/placki
668 ciasto Angelfood ,
669 ciasto Boston Cream,
670 Brownies, “kupcze”, bez lukru, zwykłe,
671 Brownies, “kupcze”, bez lukru, beztłuszczowe,
672 Brownies, suchy mix, niskokaloryczne,
673 ciastka, suchy mix, Angelfood,
674 ciastka, suchy mix, dietetyczne: woda, białka
jajek, bez lukru,
675 sernik,

15

494 sucha, wędzona kiełbasa Cervelat, wołowowieprzowa,
495 kiełbasa wiedeńska,
496 indyk, białe mięso, delikatesowe,

541
542
543
544
545

fasola Great Nothern,
fasola Kidney,
fasola Lima, duża,
groszek granatowy,
fasola Pinto,

Owoce morza
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

okoń słodkowodny, suszony, gotowany,
okoń morski, suszony, gotowany,
zębacz, panierowany, smażony,
małże, surowe,
małże panierowane, smażone,
małże z puszki, odsączone,
dorsz, grillowany, pieczony,
krab, Król Alaski, gotowany,
mięso z kraba, puszkowane,
ciasto krabowe, jajko, margaryna, smażone,
węgorz, gotowany, suszony,
filety rybne, panierowane, smażone,
paluszki rybne panierowane, mrożone,
podpiekane,
flądra lub sola, pieczona lub grilowana,
łupacz, pieczony lub grilowany,
halibut, pieczony lub grilowany,
śledź piklowany,
homar, gotowany na parze,
makrela,
małż jadalny (Omułek), gotowany na parze,
karmazyn pospolity, gotowany,
ostrygi, tylko mięso, surowe,
ostrygi, w bułce tartej, smażone,
dorsz, pieczony lub grillowany,
ryba Rockfish, pieczona lub grillowana,
gardłosz atlantycki, pieczony lub grillowany,
łosoś, pieczony lub grillowany,
łosoś puszkowany (różowy), razem z ośćmi,
łosoś wędzony,
sardynki atlantycki, puszkowane, w oleju,
razem z ośćmi odsączone,
przegrzebki, gotowane, panierowane,
smażone,
przegrzebki, gotowane na parze,
krewetki, panierowane, smażone,
krewetki puszkowane, odsączone,
miecznik, pieczony lub grillowany,
pstrąg, pieczony lub grillowany,
tuńczyk, pieczony lub grillowany,
tuńczyk puszkowany, w oleju, odsączony, w
kawałkach,
tuńczyk puszkowany, w wodzie, odsączony, w
kawałkach,
tuńczyk puszkowany, w oleju, odsączony, w
całości,
sałatka z tuńczyka, tuńczyk w oleju, marynaty
i dressing typu Mayo,
sandacz,

SUCHA FASOLA I ORZECHY
539 migdały, w łupinach,

Fasola, suszona, gotowana
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Fasola puszkowana
546 fasola pieczona, bez dodatków lub
wegetariańska,
547 groszek Black Eyed, suszony, gotowany,
548 groszek Black Eyed, suszony, puszkowany,
549 fasola Kidney, czerwona,
550 fasola Lima, duża,
551 groszek biały,
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

6. Wartości odżywcze przypisane są do standardowych produktów i mogą się różnić od
wartości odżywczych zawartych w produktach o specjalnym przechowywaniu i składzie.
7. Waga nie jest przeznaczona dla zastosowań komercyjnych i medycznych.

W trosce o środowisko...
Opakowania kartonowe prosimy przekazać na makulaturę.
Worki polietylenowe (PE) wrzucać do pojemnika na plastik.
Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu
składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu składniki
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.
Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

orzechy brazylijskie, w skorupach,
mączka chleba świętojańskiego,
nerkowiec solony, suszony, pieczony,
nerkowiec, solony, pieczony w oleju,
kasztany, europejskie, pieczone, w skorupie,
groch włoski, suszony, gotowany,
groch włoski, puszkowany,
wiórki kokosowe, naturalne,
wiórki kokosowe, naturalne, suszone, słodzone,
orzechy laskowe, siekane,
Hummus,
soczewica, suszona, gotowana,
orzechy Macadamia, suszone, pieczone, solone,
orzechy ziemne, suszone, prażone,
orzechy ziemne, prażone w oleju,
orzechy ziemne, suszone, prażone, solone,
orzechy ziemne, suszone, prażone, nie solone,
orzechy ziemne, prażone w oleju, solone,
masło orzechowe, zwykłe, gładkie (bez
kawałków orzechów),
masło orzechowe, zwykłe, z kawałkami
orzechów,
masło orzechowe, niskotłuszczowe, gładkie (bez
kawałków orzechów),
groszek, luzem, suszony, gotowany,
orzechy Pecan, połówki,
orzechy sosnowe, w skorupkach,
pistacje, suszone, prażone, w skorupkach,
solone,
ziarnka z dyni, prażone, solone,
fasola, suszona gotowana, tłuczona na miazgę i
smażona na smalcu, z puszki,
ziarno sezamowe,

Produkty sojowe
580
581
582
583
584
585

Miso,
soja, suszona, gotowana,
mleko sojowe,
orzechy sojowe, prażone,
tofu, twarde,
tofu, delikatne,

586 ziarnka słonecznika, prażone, solone,
587 Tahini,
588 orzech włoski, siekany,
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KOD NAZWA PRODUKTU

KOD NAZWA PRODUKTU

Pieczywo, produkty zbożowe, makaron i ryż

044 tost francuski, mrożony,
rogal, bez dodatków,
rogal, z cynamonem i rodzynkami,
Mąka
rogal jajeczny,
chleb bananowy, “domowej roboty”, z margaryną, 045 mąka na chleb, wzbogacona
046 mąka gryczana, pełnoziarnista,
kasza perłowa, nie gotowana,
047 mąka na placek lub ciasto francuskie,
herbatnik maślany, 2% mleka,
nie przesiana,
suchary pieczone, zwykłe,
048 mąka kukurydziana, “Masa”,
wzbogacona,
Pieczywo
049 mąka z dodatkiem proszku do
008 chleb pszeniczny, z pszenicy łupanej
pieczenia, wzbogacona, nie przesiana,
009 chleb jajeczny,
050 mąka pszenna wszelkich zastosowań,
010 chleb wiedeński, francuski robiony na
wzbogacona, przesiana,
zakwasie,
051 mąka pszenna uniwersalna,
011 indyjski chleb drożdżowy, smażony,
wzbogacona, nie przesiana,
012 chleb włoski,
052 maca, bez dodatków
013 chleb z mieszanki zbóż, nie podpiekany,

001
002
003
004
005
006
007

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

chleb owsiany, nie podpiekany,
pita,
pumpernikiel, nie podpiekany,
chleb z rodzynkami, nie podpiekany,
chleb żytni, nie podpiekany,
chleb żytni, dietetyczny,
chleb pszeniczny, nie podpiekany,
chleb pszeniczny, dietetyczny,
chleb biały, nie podpiekany,
bułka tarta,
chleb biały, dietetyczny,
chleb pszeniczny, razowy,
suszony chleb tarty, bez dodatków,
wzbogacony,
027 chleb tarty z przyprawami, nie wzbogacony,
028 sucha mieszanka tartych chlebów.

Śniadanie/batoniki z płatków owsianych
029 batonik śniadaniowy: płatki śniadaniowe,
owoce suszone, beztłuszczowy,
030 batonik śniadaniowy: płatki bez dodatków,
031 batonik śniadaniowy: dietetyczny, bez polewy,
z wiórkami czekoladowymi,
032 batonik śniadaniowy: dietetyczny, bez polewy, z
rodzynkami,
033 batonik z płatków Nutri-grain, z owocami,
034 bulgur,
035 chleb kukurydziany:, mieszanka kukurydziana,
036 chleb kukurydziany, 2% mleka,
037 mąka kukurydziana, żółta, pełnoziarnista,
038 mąka kukurydziana, oczyszczona
(odkiełkowana), wzbogacona,
039 skrobia kukurydziana,
040 kuskus, nie gotowany
041 kuskus, przyprawiony,
042 bułeczka angielska, bez dodatków,
nie podpiekana,
043 tost francuski, 2% mleka, smażony na
margarynie,
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Bułki
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062

bułka z jagodami, zwykła,
bułka z jagodami, mix,
bułka: otręby z rodzynkami,
bułka kukurydziana, zwykła,
bułka kukurydziana, mix gatunków,
bułka: płatki otrębowe, zwykła
płatki otrębowe, nie gotowane
naleśniki, zamrożone, gotowe,
gotowa masa na naleśniki,
naleśniki, z dodatkiem 2% mleka, jajka
i oleju,
063 kruche ciasto “domowej roboty”,
064 kruche ciasto upieczone z mrożonej
gotowej masy,
065 ciastko kruche: krakers z razowej mąki
pszennej “grahamek”,

Ciasta
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080

szarlotka,
ciasto z jagodami,
ciasto z wiśniami,
ciasto z kremem czekoladowym,
ciasto z kremem cytrynowym, dekorowane
bezami,
ciasto z orzechami pekan,
ciasto z dyni,
sajgonki,
sajgonki, hamburger lub hot-dog,
bułeczki cynamonowe, z rodzynkami,
bułeczki cynamonowe, z gotowej
zamrożonej masy, z lukrem,
taco, pieczone
granulat z tapioki,
opiekane ciasteczka owocowe,
opiekane ciasteczka o niskiej zawartości
tłuszczu

416 stek z polędwicy wołowej, grillowany, mięso
chude,
417 stek z górnej części polędwicy wołowej,
grilowany, mięso chude,
418 stek wołowy T-bone (rostbef z kością),
grilowany, mięso chude,
419 polędwica wołowa, grilowana, mięso chude,
420 befsztyk z polędwicy, grilowany, mięso chude,

449 gęś, pieczona,
450 gęś, pieczona, bez skóry
451 wątróbka z gęsi,

Indyk
452
453
454
455
456

pierś z indyka pieczona, polewana tłuszczem,
indyk, ciemne mięso ze skórą, pieczone,
podroby z indyka, gotowane,
mięso z indyka, mielone, gotowane,
białe i ciemne mięso z indyka, krojone w kostkę,
Baranina
w przyprawach,
421 kotlet z jagnięcia, gotowany, mięso chude i
457 indyk, mięso białe, ze skórą, pieczone,
tłuste,
458 indyk, mięso białe, bez skóry, pieczone,
422 kotlet z jagnięcia, gotowany, mięso chude,
423 polędwica jagnięca, grilowana, mięso chude i 459 paszteciki, panierowane lub w maśle, smażone,
tłuste,
424 polędwica jagnięca, grilowana, mięso chude, Wieprzowina
425 pieczony udziec jagnięcy, mięso chude i
460 bekon, wędzony, gotowany,
tłuste,
461 bekon kanadyjski, wędzony, gotowany,
462 szynka w puszce,
463 szynka świeża, gotowana, mięso chude i tłuste,
DRÓB
464 szynka wędzona, mięso chude i tłuste,
465 szynka z mięsa z nogi, pieczona w kawałkach,
Kurczaki
mięso chude i tłuste,
426 broiler, kurczak, mięso i skóra, smażony, w
466 żeberka, pieczone, mięso chude i tłuste,
cieście,
467 żeberka, gotowane, mięso chude i tłuste,
427 broiler, kurczak, mięso i skóra, smażony,
468 żeberka, gotowane, mięso chude i tłuste,
obtaczany w mące,
duszone,
428 broiler, kurczak, mięso i skóra, pieczony,
469 kiełbasa, gotowana,
429 broiler, kurczak, pierś bez skóry, smażona,
470 kiełbaski - paszteciki, gotowane,
430 broiler, kurczak, pierś bez skóry, pieczona,
471 polędwica grillowana, mięso chude,
431 broiler, kurczak, ciemne mięso bez skóry,
smażony,
Cielęcina
432 broiler, kurczak, ciemne mięso bez skóry,
472 kotlet, grillowany, mięso chude i tłuste,
pieczony,
473 kotlet, panierowany, gotowany, mięso chude i
433 broiler, kurczak, udka, smażone, w cieście,
tłuste,
434 broiler, kurczak, udka, smażone, obtaczane w
mące,
435 podroby z kurczaka, gotowane,
Dziczyzna
436 broiler, kurczak, białe mięso bez skóry,
474 polędwica, gotowana, grilowana, mięso chude,
smażony,
475 zrazówka, gotowana, grilowana. chude mięso,
437 broiler, kurczak, białe mięso bez skóry,
pieczony,
Mięso delikatesowe i mieszane,
438 broiler, kurczak, udo, smażone, w cieście,
476 kiełbasa bolońska, z wołowiny,
439 broiler, kurczak, udo, smażone, obtaczane w 477 kiełbasa bolońska, z wołowiny i wieprzowiny,
mące,
478 kiełbasa bolońska, z indyka,
440 broiler, kurczak, skrzydełka, smażone,
479 kiełbasa bratwurst, wołowo-wieprzowa, wędzona,
w cieście,
480 kiełbasa bratwurst, wieprzowa, gotowana,
441 broiler, kurczak, skrzydełka, smażone,
481 kiełbasa z wątróbek wieprzowych,
obtaczane w mące,
482 sucha kiełbasa Chorizo, z mięsa wołowego i
442 kurczak w rosole, puszkowany,
wieprzowego,
443 pisklę, mięso i skóra, pieczone,
483 suszona wołowina, wędzona,
444 wątróbka z kurczak gotowana,
484 szynka gotowana, zwykła,
445 kurczak białe mięso, bez skóry, pieczone,
485 szynka gotowana, mocno odtłuszczona,
486 szynka miodowa, wędzona, gotowana,
Kaczki
487 hot-dog, frankfurterki, wołowe,
446 kaczka pieczona,
488 hot-dog, frankfurterki, wołowina i wieprzowina,
447 kaczka pieczona, bez skóry,
489 Pastrami, wołowe, wędzone,
448 kaczka pekińska, pierś, mięso i skóra, bez
490 Pepperoni, wieprzowe lub wołowe, wędzone,
kości, pieczona,
491 Salami, wołowo-wieprzowe, gotowane,
492 Salami, wołowo-wieprzowe, suche,
493 polska kiełbasa,
Gęś
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318 liście młodej rzepy, naturalne,
gotowane, odsączone,
319 liście młodej rzepy, mrożone, gotowane,
odsączone,
320 sok warzywny, koktajl, z kartonu,
321 mieszanka warzywna, z puszki
odsączona,
322 mieszanka warzywna, mrożona,
gotowana, odsączona,
323 ma tai, puszkowane, krojone,
324 chiński słodki ziemniak Yam, gotowany i
odsączany lub pieczony,

Owoce
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
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362
363
364

jabłka surowe, ze skórką,
jabłka surowe, obrane,
jabłka suszone,
jabłka duszone, z cukrem,
jabłka duszone, bez cukru,
mus jabłkowy, słodzony,
mus jabłkowy, niesłodzony,
morela,
morela - połówki, puszkowana, w gęstym
syropie,
morela - połówki, puszkowana, w soku,
morela suszona, puszkowana, w gęstym
syropie,
gruszka azjatycka,
avocado, bez skóry i ziaren,
banany,
jeżyny,
jeżyny, puszkowane, w gęstym syropie,
borówki, naturalne,
borówki, mrożone, słodzone,
Carambola (gwiaździsty owoc), naturalny,
wiśnie, kwaśne, czerwone, wypestkowane,
puszkowane, zalane wodą,
wiśnie, słodkie, czerwone, wypestkowane,
nadzienie do ciasta wiśniowego, ze słoika,
żurawiny, suszone, słodzone,
mus żurawinowy, słodzony, ze słoika,
porzeczki, suszone,
daktyle, bez pestek, w całości,
figi, suszone,
koktajl owocowy, z puszki, w gęstym syropie,
koktajl owocowy, z puszki, w soku,
grejpfrut, naturalny, bez skórki, i pestek - sam
miąższ, różowy bądź czerwony,
grejpfrut, naturalny, bez skórki, i pestek - sam
miąższ, biały,
grejpfrut, naturalny, bez skórki, i pestek - sam
miąższ, puszkowane, w syropie,
winogrona, bez pestek, naturalne,
kiwi, bez skórki, naturalne,
cytryna, bez skórki, naturalna,
sok z cytryn, naturalny,
sok z cytryn, z puszki bądź butelkowany,
niesłodzony,
sok z limonek, naturalny,
sok z limonek, puszkowany, niesłodzony,
mandarynki w lekkim syropie,

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

mango, naturalne, bez skórki i nasion,
czeresienki Maraschino, puszkowane, odsączone,
melon Kantalupa, bez skorupy,
melon Honeydew, bez skorupy,
nektarynki, naturalne,
pomarańcze, naturalne, bez skórki i nasion,
oliwki, piklowane, zielone,
oliwki puszkowane, dojrzałe, czarne,
papaje, naturalne,
brzoskwinie, naturalne,
brzoskwinie puszkowane, w gęstym syropie,
brzoskwinie w własnej zalewie,
brzoskwinie suszone,
gruszki,
gruszki w puszce, w gęstym syropie,
gruszki w puszce, w zalewie własnej,
ananas, krojony w kostkę, naturalny,
ananas puszkowany, w gęstym syropie, w
drobnych kawałkach,
ananas puszkowany, w gęstym syropie, krojony w
plastry,
ananas puszkowany, w zalewie własnej, w
drobnych kawałkach,
ananas puszkowany, w zalewie własnej, krojony w
plastry,
sok ananasowy, niesłodzony, z puszki lub kartonu,
figa rajska, bez skórki, naturalna,
śliwki, naturalne,
śliwka Prune, nie gotowana, bez pestki,
śliwka Prune, duszona, niesłodzona,
sok z śliwek Prune, z puszki, kartonu, butelki,
rodzynki, odmiana bez nasionek,
maliny, naturalne,
maliny, mrożone, słodzone, rozmrożone,
rabarbar, mrożony, gotowany z cukrem,
truskawki, naturalne, duże,
truskawki, naturalne, średnie,
truskawki, mrożone, słodzone, krojone,
rozmrożone,
tangerynki, naturalne, bez skórki i nasion,
arbuz, naturalny, krojony

MIĘSO
Wołowina
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

zad wołowy, gotowany, mięso tłuste i chude,
zad wołowy, gotowany, mięso chude,
pieczeń wołowa, duszona, mięso tłuste i chude,
pieczeń wołowa, duszona, mięso chude,
wołowina peklowana, puszkowana,
udziec wołowy, mięso tłuste i chude,
udziec wołowy, mięso chude,
wołowina mielona 83%, pieczona na grillu,
wołowina mielona 79%, pieczona na grillu,
wołowina mielona 73%, pieczona na grillu,
wołowina suszona,
wątroba wołowa, smażona,
żeberka pieczone w piekarniku, mięso tłuste i
chude,
414 żeberka pieczone w piekarniku, mięso chude,
415 stek z polędwicy wołowej, grillowany, mięso tłuste i
chude,

081 tortilla gotowa do przyrządzenia,
kukurydziana (mąką “Masa”),
082 tortilla gotowa do przyrządzenia, na mące
uniwersalnej,
083 wafle domowe, bez dodatków,
084 wafle bez dodatków, zamrożone,
podpiekane,
085 wafle bez dodatków, o niskiej zawartości
tłuszczu,
086 ziarna pszeniczne, pełne, twarde,
087 kiełki pszeniczne, podpiekane, bez
dodatków,
088 grys kukurydziany, biały,
089 grys kukurydziany, żółty,
090 grys kukurydziany, instant bez dodatków,
091 grysik pszeniczny, zwykły,
092 grysik pszeniczny, błyskawiczny,
093 grysik pszeniczny, “zmiksuj i zjedz”, bez
dodatków,
094 owsianka instant, wzbogacona, bez
dodatków,
095 owsianka instant, z jabłkami i
cynamonem,
096 owsianka instant, z cukrem klonowym i
brązowym,
097 owsianka instant, zwykła, bez dodatków,
nie wzbogacona,
098 kółeczka pszeniczne wysokobłonnikowe
“Wheatena”,

122 płatki kukurydziano-pszeniczne z miodem
i brązowym cukrem, Golden Grahams,
123 Cheerios, miód i orzechy,
124 Clusters, miód i orzechy,
125 Kix,
126 Life,
127 batonik Natural Valley,
128 100% naturalne płatki śniadaniowe
zbożowe, miód i rodzynki,
129 100% naturalne płatki śniadaniowe
zbożowe, miód i rodzynki, niska
zawartość tłuszczu,
130 płatki śniadaniowe multiwitamina,
Product 19,
131 prażony ryż,
132 prażona kukurydza,
133 otręby z rodzynkami pełnowartościowe,
Raisin Bran Total,
134 otręby, Raisin Bran - Kellogg’s,
135 otręby z rodzynkami i orzechami, Raisin
Nut Bran,
136 Krispies ryżowe,
137 płatki śniadaniowe pszeniczne,
138 płatki pszeniczno-ryżowe Special K,
139 płatki owsiane, podpiekane z miodem i
orzechami, Quaker,
140 produkt zbożowy Whole Grain,
pełnowartościowy,
141 płatki pszeniczno-otrębowe, Wheaties,

Produkty zbożowe, gotowe do spożycia
099 otręby All Bran,

Makarony

100 Cheerios, jabłko z cynamonem,
101 płatki Kellogg’s jabłko z cynamonem
“Apple Jack”,
102 Basic 4,
103 Cap’n crunch, płatki kukurydziane i
owsiane,
104 Cheerios,
105 Chex, płatki kukurydziane,
106 Chex, miód i orzechy,
107 Chex, otręby,
108 Chex, ryżowy,
109 Chex, pszeniczny,
110 płatki cynamonowe Life Cinnamon,
111 Krispies, kakaowe,
112 płatki śniadaniowe kakaowe, Cocoa Puffs,
113 płatki otrębowe, pełnowartościowe,
Complete Wheat Bran Flakes
114 płatki Cornflakes, zwykłe,
115 płatki Cornflakes, Kellogg’s,
116 płatki kukurydziane Corn Pops
117 Crispix,
118 kółeczka zbożowe Frut Loop,
119 płatki śniadaniowe, kukurydziane,
lukrowane, Frosted Flakes,
120 płatki pszeniczne lukrowane, Frosted Mini
Wheats, zwykłe
121 płatki pszeniczne lukrowane, Frosted Mini
Wheats, powiększone (”Bite Size”),

142 makaron (elbow), wzbogacony, ugotowany,
143 chińska potrawa z mięsa, makaronu i
jarzyn, Chow Mein, z puszki,
144 makaron chiński, wzbogacony, gotowany,
145 makaron chiński, wzbogacony, gotowany,
ze szpinakiem,
146 makaron japoński Soba, gotowany,
147 makaron zwykł, gotowany,
148 spaghetti, wzbogacone, gotowane,
149 spaghetti, pszeniczne, razowe, gotowane,

Ryż
150
151
152
153
154
155
156
157
158

makaron ryżowy, gotowany,
ryż brązowy, długoziarnisty, gotowany,
ryż długoziarnisty, biały, naturalny
ryż długoziarnisty, gotowany,
ryż długoziarnisty, biały, instant,
ryż w łupinach, naturalny,
ryz w łupinach, gotowany,
dziki ryż, gotowany,
placek ryżowy, z ryżu brązowego, bez
dodatków,

Warzywa
159 kiełki lucerny, naturalne
160 karczoch, gotowany, osuszony
161 asparagus, gotowany, naturalny, osuszony
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162 asparagus, mrożony, gotowany ,
osuszony,
163 pędy asparagus, puszkowane,
osuszone,
164 pędy bambusa, puszkowane, osuszone,

197 marchew surowa,
198 młoda marchew,
199 marchew krojona w plasterki,
gotowana, odsączona,
200 marchew mrożona, gotowana,odsączona,

Beans

Kalafior

165 kiełki fasoli, naturalne,
166 kiełki fasoli, gotowane, odsączone,
167 kiełki fasoli Black-eyed, gotowane, naturalne,
odsączone,
168 kiełki fasoli Black-eyed, mrożone, gotowane,
odsączone,
169 fasola Lima Ford Hooks, mrożona, suszona,
odsączona,
170 fasola Lima Baby, mrożona, gotowana,
odsączona,
171 fasolka szparagowa, zielona, gotowana,
odsączona,, naturalna,
172 fasolka szparagowa, żółta, gotowana,
odsączona,, naturalna,
173 fasolka szparagowa, mrożona, odsączona,,
gotowana,
174 fasolka szparagowa, żółta, mrożona,
odsączona, gotowana,
175 fasolka szparagowa, zielona, puszkowana,
odsączona,
176 fasolka szparagowa, żółta, puszkowana,
odsączona,

201 kalafior surowy,
202 kalafior naturalny, gotowany, odsączony,
203 kalafior mrożony , gotowany, odsączony,

Buraki
177
178
179
180
181

Seler
204
205
206
207
208
209
210
211

łodyga selera, surowa,
seler krojony w kostkę,
seler gotowany, odsączony, bez soli,
szczypiorek, siekany, surowy,
kolendra, surowa,
boćwinka szwajcarska, surowa,
surówka z białej kapusty, Coleslaw
kapusta liściasta, gotowana, siekana,
odsączona,
212 kapusta liściasta, mrożona, gotowana, siekana,
odsączona,

Kukurydza, słodka, żółta (gotowana,
odsączona)
213
214
215
216
217
218

kolba kukurydzy, surowa,
kolba kukurydzy, mrożona,
ziarno kukurydzy,
kukurydza puszkowana, kremowa,
kukurydza pełnoziarnista, puszkowana,
kukurydza, słodka, biała, gotowana, odsączona,

buraki krojone w talarki, gotowane, suszone,
buraki w całości, gotowane, suszone,
buraki krojone w talarki, puszkowane, suszone, 219 ogórek, obrany,
buraki w całości, puszkowane, suszone,
220 ogórek w skórce,
gotowane zielone liście i łodygi z buraków,
221 liście mniszka lekarskiego, gotowane,
odsączone,
odsączone,
222 koper, surowy,
Brokuły
223 bakłażan, gotowany, odsączony,
182 brokuły surowe, siekane lub krojone w kostkę, 224 endywia, rozdrobniona, surowa,
183 pędy brokuł, surowe,
225 czosnek, surowy,
184 kwiatostan brokuł, naturalny,
226 liście winogronowe, puszkowane,
185 brokuły siekane, gotowane, odsączone,
227 korzeń imbiru, surowy,
186 brokuły mrożone, siekane, odsączone,
228 cebulka kopru włoskiego,
187 brokuły w sosie serowym, mrożone,
229 serca palmowe, puszkowane,
188 kiełki brukselki, mrożone, gotowane, odsączone, 230 karczoch jerozolimski, surowy, krojony w
189 kiełki brukselki, surowe, gotowane, odsączone,
plasterki,
190 kapusta szatkowana, surowa,
231 kapusta włoska, gotowana, odsączona,
191 kapusta gotowana,
siekana, naturalna,
232 kapusta włoska, mrożona, odsączona,
Kapusta chińska, szatkowana, gotowana,
siekana,
233 kalarepa, gotowana, odsączona, krojona w
odsączona
plastry,
192 kapusta Pak Choi lub Bak Choy,
234 por, korzeń i dolne liście, siekane, krojone w
193 Napa,
kostkę, gotowane, odsączone,
194 kapusta czerwona szatkowana, surowa,
235 sałata,
195 kapusta włoska, szatkowana, surowa,
236 sałata krucha, lodowa, liście,
237 sałata krucha, lodowa,
Marchew
238 sałata liściasta,
196 sok z marchwi, puszkowany lub z kartonu,
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239 sałata liściasta, szatkowana,
240 sałata długolistna, liście wewnętrzne,
241 sałata długolistna szatkowana,

Produkty ziemniaczane

276 ziemniaki zapiekane Au Gratin, w proszku,
mieszanka różnych gatunków, z masłem,
277 ziemniaki zapiekane Au Gratin, “domowej
roboty”, z masłem,
Grzyby
278 frytki, mrożone, pieczone w piekarniku,
242 grzyby surowe,
279 potrawa z siekanych ziemniaków, zasmażanych
243 grzyby gotowane, odsączone,
z cebulą, mrożona,
244 grzyby puszkowane, odsączone,
280 potrawa z siekanych ziemniaków, zasmażanych
245 grzyby Shitake, gotowane,
z cebulą, domowej roboty,
246 grzyby Shitake, suszone,
281 puree ziemniaczane, z torebki, w proszku, z
mlekiem, masłem i solą,
247 liście gorczycy, gotowane, odsączone,
248 piżman jadalny, naturalny, gotowany, krojony w 282 puree ziemniaczane, domowe, z mlekiem,
283 puree ziemniaczane, domowe, z mlekiem i
plasterki, odsączony,
margaryną,
249 piżman jadalny, , mrożony, gotowany krojony w
284 placki ziemniaczane, “domowej roboty”,
plasterki, odsączony,
285 sałatka ziemniaczana, “domowej roboty”,
286 frytki w panierce, z mlekiem i masłem,
Cebule
287 frytki w panierce, “domowej roboty”, z masłem,
250 cebula surowa,
251 cebula gotowana, odsączona,
288 puree z gotowanej dyni,
252 płatki cebulowe suszone,
289 dynia puszkowana,
253 cebulka wiosenna, surowa,
290 rzodkiew surowa,
291 rzepa, gotowana, odsączona,
254 pietruszka, surowa,
292 kapusta kiszona, puszkowana,
255 pasternak, krojony w plastry, gotowany,
293 wodorosty morskie (Brunatnice), naturalne,
odsączony,
256 groszek, jadalny cały strąk, naturalny, gotowany, 294 algi morskie (Spirulina), suszone ,
295 cebula szalotka, surowa, siekana,
odsączony,
257 groszek jadalny cały strąk, mrożony, gotowany, 296 ziarna soi, gotowane, odsączone,
odsączony,
Szpinak
258 groszek zielony, puszkowany, odsączony,
259 groszek zielony, mrożony, gotowany, odsączony,297 szpinak naturalny,
298 szpinak naturalny, gotowany, odsączony,
299 szpinak mrożony, gotowany, odsączony
Papryki
300 szpinak puszkowany, siekany, odsączony,
260 pepperoncini, surowe,
261 chilli ostre, surowe, zielone,
Sałatki
262 chilli ostre, surowe, czerwone,
263 papryczka Jalapenos, puszkowana, krojona w 301 squash wiosenny, krojony w
plasterki, surowy,
plastry
302 squash gotowany, odsączony,
264 papryka słodka, surowa, zielona, siekana,
303 squash zimowy, pieczony, krojony w kostkę,
265 papryka słodka, surowa, czerwona, siekana,
266 papryka słodka, zielona, gotowana, odsączona, 304 puree z Butternut, mrożone, gotowane,
siekana,
267 papryka słodka, czerwona, gotowana,
Słodkie ziemniaki
odsączona, siekana,
305 ziemniaki pieczone w mundurkach,
268 papryka słodka czerwona, Pimento,
306 ziemniaki gotowane, obrane,
307 ziemniaki kandyzowane,
269 ogórki konserwowe, z koprem,
308 ziemniaki puszkowane, w syropie, odsączone,
270 ogórki konserwowe, przystawkowe, słodkie,

Pomidory
Ziemniaki
271
272
273
274

ziemniaki pieczone w mundurkach,
ziemniaki, pieczone, bez skórki,
pieczone łupiny ziemniaczane,
ziemniaki gotowane w łupinkach, obrane po
ugotowaniu,
275 ziemniaki gotowane, obrane przed
gotowaniem,

309
310
311
312
313
314
315
316
317

pomidory naturalne,
pomidory wiśniowe,
pomidory w puszce,
pomidory suszone na słońcu, bez dodatków,
sok z pomidorów, z kartonu, solony,
pasta pomidorowa w puszce,
sos pomidorowy w puszce,
pomidory duszone, puszkowane,
rzepa gotowana, krojona w kostkę
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