
000000-00

Conheça toda a linha de produtos 
BLACK & DECKER.

Visite nosso site:

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II

CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

SERVIÇOS OU REPAROS
Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

Nossa empresa possui uma das maiores Redes de Serviços do Pais, com técnicos treinados para 
manter e reparar toda a linha de produtos. Para saber qual assistência técnica está mais próxima de 
sua localidade ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais 
aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia 
contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir 
da data de emissão da nota fiscal de compra. 
2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que 
apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência 
da garantia.
3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os 
remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas 
BLACK&DECKER.
  3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo 
Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor 
nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas 
peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker. 
   3.2  Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black & Decker do Brasil 
e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos 
não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black & Decker 
precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 
para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.
Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black & 
Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte. 
5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características 
do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6- Produto exclusivo para uso doméstico.
Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota 
fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. 
Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas 
Black & Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA
O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste 
manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
2. Mau uso. 
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou 
acessórios inadequados não recomendados pela Black & Decker.
4. Peças com desgaste normal. 
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black & Decker. 
6. A Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de 
acidente ou de uso abusivo. 
7. Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos 
postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.
8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se 
apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black & Decker.  
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual, caracterizam desobediência do 
consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

GARANTIA TOTAL DE 1 ANO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia estas instruções antes de usar o produto

Mixer Vertical 3 em 1
Mixer / Processador e Batedor

MODELO
MIXER VERTICAL 3 EM 1
MIXER / PROCESSADOR E BATEDOR

SB60
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
    Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco 
de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, 
medidas básicas de segurança devem ser sempre 
observadas, incluindo o que segue:

• Leia atentamente todas as instruções.

• Tenha cuidado ao tocar as lâminas do aparelho, elas são extremamente 
afiadas.

• Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuário 
ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha 
sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.

• Para evitar risco de descarga elétrica, não imergir a parte superior do mixer em 
água ou outros líquidos.

• Não deixe o produto ao alcance de crianças.

• Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica 
está compatível com as epecificações do produto.

• Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando 
estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.

•Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É 
recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica 
autorizada Black&Decker.

• Não faça o produto trabalhar além da capacidade para a qual foi projetado. Ele 
fará o trabalho melhor e de maneira mais segura se for utilizado de acordo com 
as instruções deste manual. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e 
provocar acidentes.

• Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes 
em que hajam gases explosivos.

• Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada 
pela Black&Decker.

• Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela 
Black&Decker.

•Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o 
cabo elétrico estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não 
esteja em condições normais de funcionamento.

• Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe. 
Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição 
segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

• Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker. Se 
houver necessidade procure orientação em uma assistência técnica autorizada 
Black&Decker.

• Nunca desmonte o aparelho, consertos devem ser realizados exclusivamente 
por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

Advertência:!

INGREDIENTES:
500 ml de leite
25 g de manteiga
400 g de açúcar
100 g de farinha de trigo
4 ovos
1 limão - raspas da casca

17-QUEIJADINHA DE LIMÃO

MODO DE PREPARO: 
Leve ao fogo baixo o leite e a manteiga. Deixe até levantar fervura. 
À parte, no copo do MIXER  Black&Decker modelo SB60, coloque o 
açúcar, a farinha de trigo e os ovos, um a um e batendo a cada 
adição. Em seguida, coloque o leite aos poucos, sem parar de 
bater. Junte as raspas do limão e deixe reservado por 15 minutos 
para que tome gosto. Unte pequenas forminhas com manteiga e 
polvilhe-as com farinha de trigo. Coloque-as em uma assadeira e 
cubra o fundo com água quente. Leve ao forno alto, pre-aquecido a 
200° C, por cerca de 30 minutos. Desenforme e sirva frio.

INGREDIENTES:
1 peito de frango pequeno 
1 maço de espinafre 
2 cenouras grandes 
1 vidro de maionese (500 g)
1 pacote de pão de forma
1 cenoura média - para 
decorar 

18-BOLO SALGADO

MODO DE PREPARO: 
Cozinhe o peito do frango sem pele e em água com sal. Deixe esfriar e, 
com o auxílio do Mini Processador Black&Decker modelo HC32, pique 
a carne e reserve. Pre-cozinhe o espinafre, previamente higienizado. 
Utilizando o Mini Processador  modelo HC32, pique a verdura e reserve. 
Repita o procedimento com as cenouras. Separadamente, misture 1/4 
da maionese com cada um dos ingredientes processados. Misture 
bem, com o auxílio do Mixer Black&Decker modelo SB60  formando 
cremes. 1/4 da maionese (cobertura). Para a decoração, rale a cenoura 
em ralador  Se for o caso, acerte o sal e adicione temperos a gosto.

MONTAGEM:
Sobre o prato de servir, coloque uma camada de pães. Por cima, passe o creme de frango. Faça mais 
uma camada de pães e, por cima, a de cenouras. Repita o procedimento com o creme de espinafre 
e finalize com a camada de pães. Como cobertura, passe uma camada de maionese e decore com as 
cenouras raladas.

INGREDIENTES:
1 caixa de creme de leite (200 g)
1 pote de creme de avelã com cacau (200 g)
1 pacote de tortinhas de massa folhada 
prontas para rechear Raspas de chocolate 
branco e folhas de hortelã -decoração
Ingredientes massa
1 pacote de biscoito de maisena (200 g)
100 g de manteiga em temperatura 
ambiente

Se preferir, faça a massa daseguinte maneira:

PRERARO MASSA:
Triture, no no Mini Processador Black&Decker 
SB60 , os biscoitos, até formar uma farinha 
grossa. Coloque em uma vasilha e junte a 
manteiga. Misture bem até formar uma massa. 
Forre fundo e laterais de forminhas e leve para 
assar em forno preaquecido a 180º C, por cerca 
de 10 minutos. Desenforme, deixe esfriar e utilize.

MONTAGEM:
Disponha as tortinhas sobre a travessa de servir e 
distribua o creme dentro. Para facilitar, use um 
saco de confeitar. Decore com as raspas de 
chocolate e as folhas.

MODO DE PREPARO: 
Coloque o creme de leite e o creme de avelã 
no copo do Mixer Black&Decker SB60. Bata 
muito bem, até obter um creme. Reserve.

19-TORTINHAS DE AVELÃ E CACAU

INGREDIENTES:
1 xícara de chá de sorvete de creme
1 xícara de chá de leite
1 banana nanica média madura

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no copo do 
Mixer. Sirva em copos altos com canudo.

15- MILK SHAKE DE BANANA

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no 
copo do Mixer. Sirva em copos 
altos com canudo.

INGREDIENTES:
1 mamão Papaya descascado e sem sementes
2 colheres (sopa) de mel
4 colheres (sopa) de germe de trigo
2 xícaras (chá) de leite gelado

16- MILK SHAKE DE PAPAIA
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• Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.

• Jamais coloque o produto no fogo, mesmo que ele esteja totalmente danifica-
do. Seus componentes podem causar acidentes se incinerados.

• Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto 
consumo de energia no mesmo circuito.

• Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem 
sobre superfícies quentes.

• Este aparelho foi projetado para uso doméstico e não para uso comercial ou 
industrial.

• Não toque nas partes em movimento.

• O mixer Black&Decker deve ser utilizado apenas para o preparo de alimentos.

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Mantenha este manual de instruções sempre à mão, e consulte-o sempre que 
tiver dúvidas. 

ANTES DO PRIMEIRO USO

MIXER VERTICAL

MÓDULO MINI PROCESSADOR

ATENÇÃO:!

Antes de usar seu Mixer Vertical 
Black&Decker ;
• Limpe o corpo anatômico (motor) com um 
pano macio para não riscar o mateiral de 
acabamento das superfícies. Conecta aste 
(braço) do Mixer ao corpo do aparelho, você 
ouvirá um click de travamento (fig. 01), para 
desconectar é só apertar o botão para ejetar 
(fig. 02). 

• Para limpar as lâminas recomendamos que 
coloque água limpa no copo medidor que 
acompanha seu aparelho, introduza a ponta 
com a lâmina na água, ligue o interruptor na 
velocidade máxima e deixe funcionando 
durante aproximadamente 2 minutos. Este 
procedimento limpa as lâminas.

Antes de usar seu módulo Mini Processador 
Black&Decker;

• Recomendamos t irar a tampa 
destravando-a e  puxando-a para cima, en 
seguida retire as lâminas segurando-a pelo 
eixo de plástico (fig. 03). 

• Lave todas as peças com detergente 
neutro em  água corrente, tendo o cuidado 
com a limpeza das lâminas, pois elas são 
muito afiadas.

Fig. 01 Fig. 02

Fig. 03

INGREDIENTES:
2 ovos 
2 colheres de sopa de suco de limão
1 xícara de chá de óleo de milho, 
  canola ou girassol
½ colher de café de sal

MODO DE PREPARO:
Os ingredientes devem estar em tempera-
tura ambiente. Coloque os ovos no Copo 
do Mixer. Segurando as gemas embaixo 
da borda do batedor, bata os ovos por 
alguns minutos. Acrescente o suco de 
limão e bata novamente. Deixe descansar 
por 2 minutos. Vá adicionando o óleo “em 
fio” com o batedor em funcionamento. 
Quando atingir o ponto de maionese 
acrescenteo sal. Caso a sua maionese não 
emulsificar,  experimente adicionar 
algumas gotas de água enquanto estiver 
batendo. Faça somente a quantidade 
necessária para o consumo imediato, não 
guarde mais do que um dia. 

10- MAIONESE

DICA
Para uma maionese mais cremosa e densa, use 
apenas a gema em vez do ovo todo. Se você quiser 
incrementar o sabor de uma maionese industrializa-
da, adicione algumas gotas de limão ou vinho 
branco seco. Para dar mais sabor a sua maionese, 
você poderá usar curry, hortelã, mostarda, tomate 
seco, chili, raiz forte ou frutas.

MODO DE PREPARO:
Nata dos ingredientes da massa no copo do Mixer até ficar uma mistura bem homogênea. Despeje 
a mistura em uma assadeira de pizza de 35 cm de diâmetro untada e enfarinhada. Leve para assar 
em forno médio (180º) por aproximadamente 20 min. Retire do forno e cubra com o molho de 
tomates frescos. Leve ao forno por mais 5 min. Retire e cubra com o peito de peru picado e a 
mussarela picada. Decore com as fatias de tomate e regue com o azeite e o orégano. Retorne ao 
forno até derreter a mussarela. Sirva a seguir.

MASSA:
1 xícara de chá de leite 
1 ovo1 colher de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
1 e ½ xícara de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
MOLHO:
2 tomates passados pelo processador
½ colher de café de sal
½ colher de café de orégano

11- PIZZA DE ASSADEIRA

INGREDIENTES:
½ xícara de mel
¾ de Xícara de mostarda amarela
½ xícara de ketchup
1 colher de café de pimenta do reino

MODO DE PREPARO:
Coloque todos os ingredientes no Processador 
misture com o acessório batedor. Guarde em 
vidros bem fechados e sirva com carnes grelhadas 
ou assadas.

12- MOLHO BARBECUE

INGREDIENTES:
1 xícara de mel
1 xícara de mostarda amarela
1 colher de chá de pimenta do reino

MODO DE PREPARO:
Coloque todos os ingredientes na jarra do Processador 
misture com o acessório batedor.Guarde em vidros bem 
fechados e sirva com carnes grelhadas ou assadas.

13- MOLHO MEL E MOSTARDA

INGREDIENTES:
2 xícaras (chá) de amendoim
2 xícaras (chá) de açúcar
1 pitada de sal
2 xícaras (chá) de farinha de 
mandioca torrada

MODO DE PREPARO:
Espalhe o amendoim em uma assadeira grande. Asse em forno 
pré-aquecido (200ºC), por cerca de 15 minutos, ou até tostar 
ligeiramente. Deixe esfriar. Esfregue o amendoim entre as 
mãos,para retirar a pele. No Processador, processe o 
amendoim até moer. Transfira para uma tigela, acrescente o 
açúcar, o sal e a farinha de mandioca, misture bem para ficar 
homogêneo.  Sirva em cones de papel.

14- PAÇOCA DE AMENDOIM

RECHEIO:
2 xícaras de chá de peito de peru defumado 
passado no processador
2 xícaras de chá de mussarela passada no 
processador.
2 tomates grandes em rodelas
Azeite para regar
Orégano para salpicar.
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ATENCÃO:!

Para evitar super aquecimento não utilize o aparelho continuamente por mais de 
1 (um) minuto. Após utilizar o produto continuamente por 1 (um) minuto, deixe o 
seu Mixer Vertical 3 em 1 Black&Decker esfriar por no mínimo 5 (cinco) minutos 
antes de utilizá-lo novamente. 
Após esse intervalo você poderá reutilizá-lo, porém sempre observando o tempo 
de uso. Isto evitará desconforto para quem o está utilizando e garantirá maior 
vida útil ao aparelho.

Antes de ligar  o plugue na tomada certifique se o aparelho esta corretamente montado 
e verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada. 
Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.

MÓDULO BATEDOR PORTÁTIL
Antes de usar seu módulo Batedor 
Black&Decker; 

• Para conectar o módulo batedor no corpo 
do aparelho você ouvirá um click de 
travamento (fIg. 04), e para desconectar é só 
apertar o botão para ejetar o batedor (fig. 05).

• Para limpar coloque bastante água no 
copo medidor que acompanha seu aparelho, 
introduza o batedor no copo, ligue o botão 
(interruptor) na velocidade máxima e deixe 
funcionando aproximadamente por 2 
minutos. Este procedimento limpa o módulo 
batedor.

IMPORTANTE:

Fig. 04 Fig. 05

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO
01- Cabo anatômico
02- Interruptor (liga/desliga)
03- Corpo/Motor
04- Haste do Mixer Vertical
05- Lâminas
06- Cabo elétrico
07- Suporte de parede
08- Copo medidor
09- Tampa processador
10- Lâmina processador
11- Copo processador
12- Batedor claras em 
 neve e maionese

1

4

5

8

7

12

9

10

11

6

2

3

05- ALMÔNDEGAS AO SUGO

MODO DE PREPARO:
Triture a carne, o alho e a cebola no 
Processador e reserve. Triture o cheiro 
verde em pedaços grandes. Junte todos 
os ingredientes em uma tigela e amasse 
muito bem. Forme bolinhas demais ou 
menos 3 cm de diâmetro e coloque em 
uma panela funda. Acrescente a lata de 
molho de tomate e a água fervente. 
Tampe e deixe cozinhar em temperatura 
média até que as almôndegas estejam 
macias e bem cozidas e o molho bem 
encorpado. Sirva a seguir.

INGREDIENTES:
1 kg de carne magra
1 xícara de farinha de rosca
1 ovo
1 cebola ralada
2 dentes de alho
½ xícara de cheiro verde
Sal e Pimenta do Reino a gosto

MOLHO:
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de água fervente.

MODO DE PREPARO:
Corte o frango em pequenos pedaços e passe no 
Processador para picar. Coloque tudo em uma tigela e 
acrescente a pimenta calabresa, o sal, o alho em pó, o 
molho inglês e a farinha de trigo. Modele 4 hambúrgueres 
com mais ou menos 2 cm de espessura. Pincele azeite na 
chapa ou frigideira e coloque os hambúrgueres para 
grelhar até que fiquem ao ponto de sua preferência. Forre 
uma travessa com o milho verde em conserva e coloque 
os hambúrgueres.  Coloque uma fatia de pepino e uma 
porção de molho tártaro sobre cada hambúrguer. Por 
último regue com o molho barbecue e sirva.

INGREDIENTES:
500 g de carne de frango sem 
   osso e sem pele
½ colher de chá de pimenta 
   calabresa em pó
½ colher de chá de sal
½ colher de chá de alho em pó
1 colher de chá de molho inglês
½ colher de chá farinha de trigo

06- HAMBÚRGUER DE FRANGO

INGREDIENTES:
100 g de azeitonas pretas sem caroço
1 colher de azeite
½ xícara de chá de maionese
2 xícaras de ricota fresca
Sal e pimenta do reino a gosto

07- PATÊ DE AZEITONAS PRETAS COM RICOTA

MODO DE PREPARO:
Processe a ricota com a maionese até 
ficar uma pasta homogênea e reserve. 
Processe as azeitonas com a colher de 
azeite até ficar bem picado. Misture com a 
ricota e acrescente sal e pimenta do reino 
a gosto.

MODO DE PREPARO:
Rale o queijo parmesão no Processador e reserve. 
Passe o manjericão e o alho no processador até 
ficar bem picado, acrescente as nozes ou os 
pinollis até ficarem bem triturados. Em uma tigela 
junte essa mistura ao queijo parmesão ralado 
reservado e o azeite em fio até formar um molho 
denso e uniforme. Adicione sal e pimenta do reino 
a gosto. Se necessário acrescentarum pouco de 
água morna.

INGREDIENTES:
2 colheres de sopa de pinolli 
   levemente torrados ou nozes
50 g de queijo parmesão
1 xícara de chá de manjericão
½ xícara de azeite
2 dentes de alho sal e pimenta do 
reino a gosto

08- MOLHO AO PESTO

INGREDIENTES:
1 peito de frango cozido, sem peles e 
desossado.
½ xícara de cheiro verde
1 xícara de maionese
½ xícara de creme de leite
1 cebola média
Suco de 1 limão
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:
Processe o frango, a cebola e o cheiro 
verde no Processador até ficar bem 
picado. Talvez seja necessário dividir os 
ingredientes em duas ou mais vezes. Em 
uma tigela junte os ingredientes processa-
dos com a maionese e o creme de elite. 
Acrescente o suco de limão e tempere 
com sal e pimenta do reino a gosto.

09- PATÊ DE FRANGO
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O mixer Vertical 3 em 1 da Black&Decker (Mixer, Processador e Batedor), 
mistura, processa e bate os alimentos com exterma facilidade. Utilize o MIXER 
VERTICAL no preparo de sucos, vitaminas, coquetéis, molhos, sopas, purês, 
papinhas para crianças, etc... O MINI PROCESSADOR para triturar ingredientes 
como grãos, carne, cebola, queijos duros, ovos cozidos, alhos, ervas, etc... 
O BATEDOR PORTÁTIL no preparo de claras em neve, maionese, cremes 
sobremesas, etc...

Sempre verifique se a tensão elétrica do 
aparelho é a mesma da tomada a ser 
utilizada. 

Para montar o MIXER VERTICAL 
Black&Decker encaixe a haste no corpo do 
aparelho até ouvir um click de travamento 
(fig. 01) para depois conectar o cabo elétrico 
na tomada. Para desconectar a aste do 
corpo desligue o aparelho da tomada, 
aperte o botão para ejetar a haste (fig. 02).

Para utiliazar o MIXER VERTICAL 3 EM 1 
Black&Decker, coloque a aste dentro do 
copo que acompanha o produto, onde as 
lâminas devem ficar totalmente coberta 
pelos ingredientes. Pressione o botão 
(interruptor) para ligar o aparelho e solte o 
botão (interruptor) para desligar o aparelho. 
Misture os alimentos movimentando o 
aparelho lentamente para cima e para baixo 
e em círculos (fig. 06).  
Se desejar bater diretamente na panela 
retire primeiro do fogo e deixe esfriar um 
pouco para evitar que o mixer esquente 
demais. Nunca utilize o mixer com 
ingredientes quentes e ferventes. 

Para evitar queimaduras, introduza primeiro 
o mixer no recipiente e depois ligue o botão 
(interruptor). Mantenha o botão (interruptor) 
ligado durante o tempo que estiver utilizan-
do o mixer. Desligue o aparelho, soltando o 
botão (interruptor) e quando finalizar retire o 
mixer do recipiente.
 
Não utilize o aparelho para cortar carne ou 
cubos de gelo. Este mixer vem acompanha-
do de um suporte de parede para deixá-lo 
mais a mão quando o necessite.

MODO DE UTILIZAR O SEU
MIXER VERTICAL 3 EM 1

MIXER VERTICAL

Fig. 06

RECEITAS

INGREDIENTES:
1 xícara de arroz branco cozido
½ xícara de milho verde em conserva
1 pimentão verde sem sementes picado
½ xícara de picles escorrido e picado
½ xícara de cebola picada
1 dente de alho esmagado
½ colher de chá de sal
½ colher de chá de pimenta do reino
1 colher de maionese
½ colher de chá de farinha de trigo
8 fatias de pão integral aquecidas
4 folhas de alface
4 rodelas de tomate
4 colheres de sopa de molho de iogurte 
natural temperado com limão e sal.

MODO DE PREPARO:
Coloque o arroz, o milho verde, o 
pimentão, o picles, a cebola, o alho, o sal 
a pimenta do reino, a maionese e a farinha 
de trigo em uma tigela e misture. Passe 
tudo no Processador dividindo a mistura 
em três para não transbordar a jarra. 
Triture até obter uma massa grossa e 
uniforme. Modele 4 hambúrgueres de 
mais ou menos 1,5 cm de espessura e 
coloque na grelha ou na frigideira por 5 a 
6 min. ou até ficar no ponto desejado. 
Coloque sobre as fatias de pão integral e 
acrescente os complementos e tempere 
com o molho de iogurte.

01- HAMBÚRGUER VEGETARIANO

MODO DE PREPARO:
Triture a carne e a lingüiça no Processa-
dor e misture aos outros ingredientes até 
ficar bem homogêneo. Abrir um quadrado 
com a carne sobre um plástico e rechear 
com o presunto e a mussarela e enrolar 
como em um rocambole com o auxílio do 
plástico achatando um pouco para não 
ficar muito alto. Cobrir com as fatias de 
bacon e assar em forno médio 
pré-aquecido. Se preferir cobrir com 
molho de tomate.

INGREDIENTES:
½ kg de carne
1 lingüiça calabresa defumada 
1 pacote de sopa de cebola
1 ovo
2 colheres de maionese

RECHEIO:
100 g de presunto em fatias
100 g de mussarela em fatias

02- ROCAMBOLE DE CARNE MOÍDA

1 xícara de chá de maionese
½ xícara de chá de creme de leite
½ xícara de chá de picles sortidos
½ xícara de chá de cheiro verde.
½ cebola média
1 colher de sopa de suco de limão
1 colher de sopa de mostarda
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:
Processe os picles no Processador e 
reserve. Processe cebola e o cheiro 
verde até ficar bem picadinho. 
Misture a maionese, o creme de leite 
a mostarda, o suco de limão, o sal e a 
pimenta com o acessório Batedor. 
Junte essa mistura aos picles, à 
cebola e ao cheiro verde picado.

03- MOLHO TÁRTARO

INGREDIENTES:
200 g de salame italiano em fatias
½ xícara de chá de creme de leite
½ xícara de chá de maionese
1 colher de sopa de pepinos 
  em conserva.

MODO DE PREPARO:
Processe o salame e o pepino até formar 
uma pasta homogênea. Com o acessório 
batedor misture essa pasta ao creme de 
leite e a maionese. Acrescente sal e 
pimenta do reino a gosto.

04- PATÊ DE SALAME

MIXER VERTICAL 3 EM 1
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Tipo de fio

Paralelo

  

2 x 1,5mm2

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Até 5 metros De 5 a 10 metros 

2 x 1,0mm2

A manutenção, se necessária, deve ser realizada por uma assistência técnica 
autorizada pela Black&Decker.

Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza. Limpe 
o aparelho com um pano macio e úmido, lave a haste e as lâminas do produto 
tendo o cuidado de não molhar a parte onde se localiza o motor. Utilize água, 
sabão e uma esponja macia para limpar ao redor da lâmina. Cuidado ao limpar 
as lâminas, elas são extremamente afiadas. Após a limpeza seque completa-
mente o produto.

1- Coloque-o no lugar selecionado, 
marque com um lápis, através dos 
furos do suporte o ponto onde 
deverão ser colocados os parafusos.

2- Faça furos no tamanho adequado aos 
parafusos.

3- Prenda o suporte certificando-se de 
que ele esteja bem firme.

PARA MONTAR O SUPORTE DE PAREDE

MANUTENÇÃO OU CONSERTO

CUIDADO E LIMPEZA

 

Sempre verifique se a tensão elétrica 
do aparelho é a mesma da tomada a 
ser utilizada. 

Para montar o módulo MINI PROCES-
SADOR Black&Decker encaixe a faca 
no pico do copo tendo o cuidado para 
não tocar nas lâmimas afiadas para 
evitar acidentes, coloque a tampa do 
processador no copo tendo o cuidado 
para que a mesma fique devidamente 
encaixada e depois encaixe o corpo do 
aparelho sobre a tampa sempre tendo 
o cuidado para fique devidamente 
encaixado (fig. 07).

Para utilizar o módulo no  MINI  
PROCESSADOR Black&Decker, colo- 
que as lâminas e depois o ingredien-
tes a serem processados dentro do 
copo (tendo o cuidado para não 
colocar mais que uma xícara), depois 
coloque a tampa e por último o corpo 
do aparelho até ouvir um CLICK de 
travamento, ligue na tomada e precio-
ne o botão (interruptor) para processar 
os alimentos, solte o botão 
(interruptor) para terminar de proces-
sar os alimentos (fig. 08), tendo  
cuidado para as lâminas terem parado 
por completo antes de abrir o proces-
sador. Se os ingredientes grudarem 
nas paredes do copo, desligue e 
depois destampe e adicione líquido ou 
use uma espátula  para desgrudar, 
sempre espere o aparelho esfriar para 
usar novamente.

MÓDULO MINI PROCESSADOR

Sempre verifique se a tensão elétrica do 
aparelho é a mesma da tomada a ser 
utilizada. 

Para montar o módulo BATEDOR 
Black&Decker encaixe o batedor no corpo 
do aparelho até ouvir um CLICK de 
travamento (fig. 04).

Para utilizar o módulo BATEDOR 
Black&Decker, coloque os ingredientes 
no copo que acompanha o produto ou em

uma tigela (use uma tigela grande para obter melhores resultados), os 
ingredientes devem cobrir o batedor por completo para evitar que transborde 
no inicío da operação. Ligue na tomada e aperte o botão (interruptor) para 
inicializar o processamento, solte o botão (interruptor) para terminar o proces-
samento (fig. 09)

MÓDULO BATEDOR PORTÁTIL

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 07
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