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Hälsosam ångkokning

Ångkoka och mixa i en burk

Enkel att använda och rengöra

Avvänjningsråd och recept

 
SCF870/20

Hälsosam ångkokning, enkel blandning
Maskin för hälsosam barnmat – för näringsrika barnmåltider

Förbered enkelt hälsosam, hemmagjord barnmat med Philips Avent 2-i-1 ångkokare och mixer. Ångkoka först

frukt, grönsaker, fisk eller kött och lyft och vänd sedan bara behållaren så att allt blandas. Du behöver inte flytta

över någon mat!

Måltider på ett enkelt sätt

Ångkoka maten och mixa den sedan i samma praktiska burk

Pipande varningsmeddelande

Den är liten och kompakt och tar minimalt med plats i köket

Enkel påfyllning av vatten, intuitiva inställningar och få delar att rengöra

Hälsosam ångkokning

Ett unikt sätt att ångkoka för hälsosam matlagning

Tillagar barnmåltider för varje avvänjningssteg

Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan

Includes recipes & information on weaning

Upptäck nyttiga recept, roliga videor och användbara tips och trick

12 recept för olika faser i avvänjningen
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Funktioner
Unik ångteknik

Ångkokning är ett hälsosamt sätt att tillaga

mat. Med vår unika teknik cirkulerar ångan

uppåt från botten så att alla ingredienser blir

jämnt tillagade utan kokning. Näringsämnen,

smak, konsistens och vätska bibehålls inför

mixningen.

Ångkoka, vänd och mixa

Laga näringsrik barnmat i en och samma burk.

När du har ångkokat dina ingredienser

behöver du bara lyfta burken, vända den och

låsa den på plats så kan du mixa den till

önskad konsistens.

Mat för alla olika avvänjningsstadier

Olika strukturer från mycket fint mixade

grönsaker och frukter till blandningar av kött,

fisk och baljväxter och även mixer med lite

större bitar. Vår 2-I-1-mixer för hälsosam

barnmat hjälper dig bereda varierad mat för

varje fas av avvänjning och matning.

Goda och näringsrika recept

Upptäck 12 lämpliga recept och

avvänjningsråd för att hjälpa dig ge ditt barn

en hälsosam start och en bra utgångspunkt

för goda matvanor under hela livet.

Hämta och upptäck mer

Hämta appen för mer information om hur du

avvänjer ditt barn. Hitta näringsrika och

lättlagade recept som hjälper dig att hålla

jämna steg med barnet medan det växer. Läs

stegvisa matlagningsguider, titta på roliga

och informativa videor och hitta många

användbara tips och trick som hjälper till att

göra avvänjningen så smidig som möjligt.

Lättanvänd

Vår 2-I-1-mixer för hälsosam barnmat är

utformad för att vara lättanvänd och praktisk.

Inställningarna är intuitiva, det är enkelt att

fylla på vatten och det finns bara några få

delar, vilket gör mixern lätt att rengöra och

förvara.

Kompakt design

Barnmatsmixern tar upp minimalt med

utrymme på arbetsbänken eller i skåpet.

Piper när den är klar

Du behöver inte ha den under uppsikt. En

distinkt pipsignal hörs när maten är perfekt

tillagad. Då behöver du bara vända på

behållaren, mixa innehållet och sedan servera

eller förvara maten.
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Specifikationer
Utvecklingsstadier

Stadie: 6 månader +, Över 1 år, 6 - 12

månader

Tekniska specifikationer

Färg/behandling: Vit/grön

Säkerhet: Säkert låssystem för lock och skål

Vad medföljer?

Receptbok: 1

Tekniska specifikationer

Hastighet: 1

Kapacitet: 800 (fast föda)/450 (vätska) ml

Volym på vattentank: 200 ml

Vikt och mått

F-låda, mått: 193 D x 243 B x 344 H mm

Antal F-lådor i A-låda: 2

Ursprungsland

Turkiet

Vad medföljer?

Mätbägare: 1

Slickepott: 1

Ångkokare/mixer: 1

Tekniska specifikationer

Säkerhetsklassificering: Klass 1

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Sladdlängd: 70 m

Effekt: 400 W

Frekvens: 50–60 Hz

Vikt och mått

Produktvikt: 2 kg

Produktstorlek: 16,50 (rund basenhet), 30,8

(höjd) cm
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