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Θρεπτικά βρεφικά γεύματα με απόλυτη ευκολία!
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως το θρεπτικό φαγητό παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγιή ανάπτυξη του μωρού σας. Ο
παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής Philips Avent σάς βοηθά να ετοιμάζετε εύκολα και πεντανόστιμα σπιτικά γεύματα,
ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μωρού σας.
Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό
Ένας μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε υγιεινά στον ατμό
Εύκολα γεύματα
Από το μαγείρεμα στον ατμό στην ανάμειξη των υλικών, σε μία εύχρηστη κανάτα
Μαγειρέψτε στον ατμό, ανακατέψτε, αποψύξτε και ζεστάνετε το σπιτικό φαγητό
Μαγειρέψτε έως και τέσσερα γεύματα κάθε φορά με την κανάτα χωρητικότητας 1000 ml
Κανάτα και λεπίδα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και δεξαμενή νερού με εύκολη πρόσβαση
Ειδοποίηση με ηχητικό σήμα (μπιπ)
Παρασκευή βρεφικών γευμάτων για κάθε στάδιο του απογαλακτισμού
Από την αλεσμένη τροφή σε μεγαλύτερα κομμάτια, για κάθε στάδιο της ανάπτυξης
Επαγγελματική καθοδήγηση και επιλεγμένες συνταγές
Οι πεντανόστιμες συνταγές απογαλακτισμού της Dr. Emma Williams
Ανακαλύψτε υγιεινές και θρεπτικές συνταγές, διασκεδαστικά βίντεο και διάφορες συμβουλές και μυστικά
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Χαρακτηριστικά
Μοναδική τεχνολογία ατμού

Μοναδική σχεδίαση 4-σε-1

μαγειρεύετε έως και τέσσερα γεύματα κάθε φορά.
Σερβίρετε ένα γεύμα και αποθηκεύστε τα υπόλοιπα
στο ψυγείο ή στην κατάψυξη για αργότερα.
Εύκολος καθαρισμός

Η χρήση ατμού είναι ένας εξαιρετικά υγιεινός
τρόπος μαγειρέματος. Η μοναδική μας τεχνολογία
ατμού επιτρέπει την κυκλοφορία του ατμού από τη
βάση προς το επάνω μέρος της συσκευής, ώστε να
μαγειρεύονται ομοιόμορφα όλα τα υλικά, χωρίς να
βράζουν. Τα θρεπτικά στοιχεία, η υφή και τα υγρά
του φαγητού διατηρούνται για την ανάμειξη.

Ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής 4-σε-1
σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε θρεπτικά σπιτικά
γεύματα με την ίδια κανάτα. Μπορείτε να σερβίρετε
το φαγητό αμέσως ή να το αποθηκεύσετε στο δοχείο
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και να το
ζεστάνετε αργότερα με τις εύχρηστες λειτουργίες
αναθέρμανσης και απόψυξης.

Μαγειρέψτε στον ατμό, αναποδογυρίστε και
ανακατέψτε

Νόστιμες και θρεπτικές συνταγές

Ακόμα και όταν έχετε τελειώσει με το μαγείρεμα της
ημέρας, ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής
4-σε-1 παραμένει εξαιρετικά πρακτικός. Η κανάτα και
η λεπίδα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, ενώ
μπορείτε να καθαρίσετε και να ξαναγεμίσετε εύκολα
τη δεξαμενή νερού, χάρη στην ανοιχτή σχεδίασή της.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μαγειρεύετε με
καθαρό ατμό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη
συσκευή.
Κατεβάστε την εφαρμογή και ανακαλύψτε
περισσότερα

Περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για να παρασκευάσετε
θρεπτική βρεφική τροφή σε μία μόνο κανάτα. Μόλις
μαγειρέψετε τα υλικά σας στον ατμό, το μόνο που
έχετε να κάνετε είναι να ανασηκώσετε την κανάτα,
να την αναποδογυρίστε και να την ασφαλίσετε στη
θέση της, ώστε να μπορείτε να αναμίξετε την τροφή
στην πυκνότητα που θέλετε.

Με τη βοήθεια της παιδιατρικής διατροφολόγου Dr.
Emma Williams, σας προσφέρουμε συμβουλές
απογαλακτισμού, σε συνδυασμό με νόστιμες
συνταγές για φρεσκομαγειρεμένα, ευφάνταστα
γεύματα που θα σας βοηθήσουν να προσφέρετε στο
μωρό σας ένα υγιεινό ξεκίνημα στη ζωή και να το
εξοικειώσετε από νωρίς με τις σωστές διατροφικές
συνήθειες που θα το συντροφεύουν σε όλη τη ζωή
του.

Τρόφιμα για κάθε στάδιο του απογαλακτισμού
Ετοιμάστε πολλά γεύματα μαζί

Ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής 4-σε-1
υποστηρίζει κάθε στάδιο της ανάπτυξης, από τα
πολύ καλά αλεσμένα φρούτα και λαχανικά, μέχρι το
συνδυασμό υλικών όπως κρέας, ψάρι και όσπρια,
αλλά και άλεση της τροφής σε μεγαλύτερα κομμάτια.

Ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής 4-σε-1
σάς βοηθά επίσης να εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο
και να προγραμματίζετε καλύτερα τα γεύματα που
πρέπει να ετοιμάσετε. Η κανάτα διαθέτει
χωρητικότητα 1000 ml που σας επιτρέπει να

Κατεβάστε τη συνοδευτική εφαρμογή για
περισσότερες συμβουλές σχετικά με τον
απογαλακτισμό του μωρού σας. Βρείτε θρεπτικές και
εύκολες συνταγές που ακολουθούν την ανάπτυξη του
παιδιού σας. Διαβάστε οδηγίες μαγειρικής βήμαπρος-βήμα, παρακολουθήστε διασκεδαστικά και
ενημερωτικά βίντεο και ανακαλύψτε πολλές χρήσιμες
συμβουλές και μυστικά για να φτάσετε στον
απογαλακτισμό με τον πιο ομαλό τρόπο.
Σας ειδοποιεί όταν το γεύμα είναι έτοιμο
Δε χρειάζεται να περιμένετε ή να παρακολουθείτε τη
διαδικασία. Ένας χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ" θα
σας ειδοποιεί όταν το φαγητό έχει μαγειρευτεί στην
εντέλεια. Στη συνέχεια, το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να αναποδογυρίσετε την κανάτα, να αναμίξετε
τα υλικά και να σερβίρετε το φαγητό ή να το
αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.
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Προδιαγραφές
Μήκος καλωδίου: 70 εκ.
Κατανάλωση ρεύματος: 400 W
Τάση:
220-240V, 50-60Hz
Ταξινόμηση ασφάλειας: Class 1

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
Σπάτουλα
Βιβλίο συνταγών
Σκεύος αποθήκευσης (120 ml)
Τεχνικές προδιαγραφές
Χωρητικότητα: 1L για μαγείρεμα στον ατμό, στερεά
τροφή, 720 ml για ανάμειξη, υγρά
Μήκος καλωδίου: 70 εκ.
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Χώρα προέλευσης
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Στάδια ανάπτυξης
Στάδια: 1 έτους +, 6 - 12 μηνών, 6 μήνες+

