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Ravitsevaa vauvanruokaa vaivatta
Tiedämme, että ravitseva ruoka on lapsen terveen kehityksen perusta. Philips Avent ‑vauvanruokalaitteella voit

valmistaa juuri lapsesi tarpeisiin sopivaa terveellistä ja hyvää ruokaa helposti kotona.

Terveellistä höyryttämistä

Valmista ruokaa terveellisesti höyryttämällä

Helppo ratkaisu vauvan ateriahetkiin

Kätevä astia sekä höyryttämiseen että sekoittamiseen

Höyrytä, sekoita, sulata ja lämmitä itse valmistamasi ateriat

Valmista neljä ateriaa yhdellä kertaa – kannun tilavuus 1 000 ml

Konepesun kestävä kannu ja terä, helppokäyttöinen vesisäiliö

Selkeä merkkiääni

Sopivia ruokia lapsen jokaiseen kehitysvaiheeseen

Soseista kiinteämpään purutuntumaan – sopiva koostumus kaikkiin vaiheisiin

Ammattilaisten ohjeita ja reseptejä

Tohtori Emma Williamsin herkulliset reseptit ensimmäisiin kiinteän ruoan kokeiluihin

Terveellisiä reseptejä, hauskoja videoita ja hyödyllisiä vinkkejä
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Kohokohdat

Höyryttäminen tekee ruoanlaitosta

terveellistä

Valmista ravitsevaa vauvanruokaa yhdessä ja

samassa astiassa. Ainesten höyryttämisen

jälkeen täytyy vain kääntää kannu toisin päin

ja lukita se paikalleen, niin voit soseuttaa

ruoan haluamallasi tavalla.

Höyrytä, käännä ja sekoita

Valmista ravitsevaa vauvanruokaa yhdessä ja

samassa astiassa. Ainesten höyryttämisen

jälkeen täytyy vain kääntää kannu toisin päin

ja lukita se paikalleen, niin voit soseuttaa

ruoan haluamallasi tavalla.

Ruokaa kiinteiden opettelun eri vaiheisiin

Voit tehdä helposti vauvanruokaa kaikkiin eri

kehitysvaiheisiin 4-in-1-höyrykeittimellä. Sillä

voi tehdä sileää hedelmä- tai kasvissosetta, tai

kalaa ja lihaa hieman suurempina paloina.

Ainutlaatuinen 4-in-1-laite

4-in-1-vauvanruoanvalmistimella teet

terveellistä kotiruokaa lapsellesi – etkä tarvitse

kuin yhden astian. Voit tarjota ruoan heti tai

laittaa sen talteen säiliössä ja lämmittää

myöhemmin helppokäyttöisen lämmitys- ja

sulatustoiminnon avulla.

Herkullisia ja terveellisiä reseptejä

Lasten ravitsemusasiantuntija, tohtori Emma

Williams on auttanut meitä kokoamaan

vieroitusneuvoja sekä luomaan herkullisen

raikkaita reseptejä, joiden avulla voit antaa

lapsellesi hyvän alun terveellisiin

syömätottumuksiin.

4-in-1-toiminnot: höyrytys, sekoitus, sulatus

ja lämmitys

Kätevä Philips Avent 4-in-1 -höyrykeitin antaa

mahdollisuuden valmistaa lapsellesi

ravitsevaa kotitekoista ruokaa yhdessä ja

samassa astiassa. Voit tarjoilla ruoan heti tai

säilyttää sen mukana seuraavassa astiassa.

Ruoan voi myös lämmittää uudelleen ja

sulattaa samassa astiassa.

Konepestävät osat

Höyrykeittimen astia ja terä ovat konepestäviä,

joten niiden puhdistus on helppoa käytön

jälkeen. Avoin muotoilu varmistaa, että

vesisäiliön puhdistus ja täyttö käyvät helposti

ja nopeasti.

Terveellisiä reseptejä, hauskoja videoita ja

käteviä vinkkejä

Lataa sovellus, niin saat runsaasti hyviä

vinkkejä kiinteiden ruokien aloittamiseen.

Terveelliset ja helpot reseptit on suunniteltu

sopiviksi kasvavan lapsesi eri ikävaiheisiin.

Lue selkeitä ja innostavia kokkausohjeita,

katso hauskoja ja informatiivisia videoita ja

tutustu hyödyllisiin vinkkeihin, joiden avulla

kiinteiden ruokien maistelu alkaa sujua

mukavasti.

Ilmoittaa milloin ruoka on valmista

Höyrykeitin ilmoittaa piippauksella, kun ruoka

on valmista. Astia täytyy vain kääntää toisin

päin, jonka jälkeen sisällön voi soseuttaa.

Sitten sen voi tarjoilla tai säilyttää

myöhemmäksi.
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Tekniset tiedot

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Lasta

Reseptivihko

Säilytysastia (120 ml)

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: 1 l / höyrytys, kiinteä ruoka,

720 ml / sekoittaminen, nesteet

Johdon pituus: 70 cm

Virrankulutus: 400 W

Jännite: 220-240 V, 50-60 Hz

Turvallisuusluokitus: Luokka 1

Alkuperämaa

Kiina

Kehitysvaiheet

Vaihe: Yli 1 vuosi, 6–12 kuukautta, Yli 6

kuukautta
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