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Moeiteloos voedzame babymaaltijden

Wij begrijpen dat gezonde voeding essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van je baby. Met de gezonde

babyvoedingmaker van Philips Avent maak je zelf heerlijke maaltijden, afgestemd op de behoeften van je baby,

heel eenvoudig.

Gezond stomen

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Eenvoudige maaltijden

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Stoom, blend, ontdooi en verwarm je zelfgemaakte maaltijden

Met de kan van 1000 ml kun je tot wel vier maaltijden bereiden

Kan en mes zijn vaatwasmachinebestendig. Eenvoudig toegankelijk waterreservoir

Meldingen met pieptoon

Bereid babymaaltijden voor elke voedingsfase

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Professioneel advies en geselecteerde recepten

De smakelijke recepten van dr. Emma Williams

Ontdek voedzame recepten, leuke video's en tips en trucs
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Kenmerken

Unieke stoomtechnologie

Stomen is een gezonde manier van koken.

Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom

van beneden naar boven circuleert, waardoor

alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard

zonder te koken. De voedzame kracht, textuur

en het kookvocht blijven behouden tijdens het

mengen.

Stomen, omdraaien en blenden

Eén kan biedt alle benodigdheden voor een

voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon

zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de

kan gewoon op, draai hem om en vergrendel

hem om het gestoomde voedsel naar wens te

mixen.

Voeding voor elke fase

Van groenten en fruit zeer fijn mengen tot

ingrediënten combineren, en zelfs zorgen voor

wat grovere texturen. Onze 4-in-1 gezonde-

babyvoedingmaker ondersteunt elke stap.

Uniek 4-in-1-ontwerp

Met de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker

maak je in een en dezelfde kan voedzame,

zelfgemaakte maaltijden. Serveer het voedsel

direct of bewaar het in het meegeleverde

bewaarbakje om het later weer op te warmen

met de gebruiksvriendelijke functies voor

opwarmen of ontdooien.

Smakelijke en voedzame recepten

Met de hulp van voedingsdeskundige Dr.

Emma Williams bieden wij voedingsadvies

met lekkere, verse recepten en maaltijdideeën

waarmee je je baby een gezonde start in het

leven geeft en goede, levenslange

eetgewoonten aanleert.

Meerdere maaltijden in één keer

De 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker

bespaart je ook kostbare tijd en helpt je vooruit

te plannen. De kan heeft een capaciteit van

1000 ml, zodat je tot wel vier maaltijden

tegelijk kunt bereiden. Serveer één maaltijd en

bewaar drie in de koelkast of vriezer voor later.

Gemakkelijk schoon te maken

Zelfs na het bereiden is de 4-in-1 gezonde

babyvoedingmaker erg praktisch: de kan en het

mes zijn vaatwasmachinebestendig. En

dankzij het open ontwerp kun je het apparaat

eenvoudig schoonmaken en het waterreservoir

gemakkelijk bijvullen, zodat je elke keer

schone stoom hebt.

Download en ontdek meer

Download de app met voedingsadvies voor je

kleintje. Zoek voedzame en eenvoudige

recepten die met je baby meegroeien. Lees de

stapsgewijze handleiding, bekijk leuke en

informatieve video's en vind veel nuttige tips

en trucs om je te helpen met een soepele

overstap naar vast voedsel.

Piepje als het brood klaar is

Je hoeft er niet bij te blijven staan wachten.

Een duidelijk piepje geeft aan wanneer het

voedsel perfect is klaargemaakt. Draai de kan

gewoon om en meng, serveer of bewaar het

voor later gebruik.
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Specificaties

Accessoires meegeleverd

Spatel

Receptenboekje

Bewaarkan (120 ml)

Technische specificaties

Capaciteit: 1 liter voor stomen van vaste

voeding, 720 ml voor blenden van vloeistoffen

Snoerlengte: 70 cm

Energieverbruik: 400 W

Voltage: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Veiligheidsklasse: Klasse 1

Land van herkomst

China

Ontwikkelingsfases

Stapje: 1 jaar en ouder, 6-12 maanden, 6

maanden en ouder
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