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Aurutab, segab, sulatab ja soojendab
Looge palju toitvaid beebitoite

Mõistame, et tervislik toit on aluseks teie beebi tervele arengule. Tervisliku beebitoidu valmistaja Philips Aventi

aitab teil lihtsalt valmistada maitsvaid koduseid toite, mis on kohandatud teie lapse võõrutusperioodiks.

Beebi toitmine on nüüd lihtsam

Piiksumisega hoiatus

Nõudepesumasinas pestav nõu ja lõiketera ning lihtsa juurdepääsuga veepaak

1000 ml nõus saate korraga valmistada kuni neli toitu

Aurutamisest segamiseni ühes käepärases nõus

Aurutage, segage, sulatage ja soojendage koduseid eineid

Tervislik aurutamine

Ainulaadne aurutamisviis toitainete säilitamiseks

Beebitoidud kõigiks võõrutuse etappideks

Püreest tükkideni - iga etapp on kaetud

Leidke inspiratsiooni meie rakendusest või veebiretseptiraamatust

Avastage täielikud retseptid, lõbusad videod ja näpunäited

Leidke inspiratsiooni meie rakendusest või veebiretseptiraamatust

Maitsvad võõrutusretseptid



Neli-ühes toode Steamer Blender SCF885/01

Esiletõstetud tooted

Ainulaadne aurutehnoloogia

Aurutamine on tervislik viis

toiduvalmistamiseks. Meie ainulaadne

tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt

üles, et kõik koostisained ilma keetmata

ühtlaselt küpseksid. Kogu toidu headus,

tekstuur ja küpsetusvedelikud jäävad

segamiseks alles.

Aurutage, pöörake ja segage

Kõik vajalik tervisliku beebitoidu

valmistamiseks ühes nõus. Kui koostisained on

aurutatud, peate lihtsalt nõu üles tõstma, selle

teistpidi pöörama ja paika lukustama, et

saaksite koostisained soovitud konsistentsile

segada.

Toit kõigiks võõrutuse etappideks

Meie neli-ühes tervisliku beebitoidu

valmistajaga saate esmalt valmistada peenelt

püreestatud puu- ja köögivilju, seejärel

kombineerida liha, kala ja impulssrežiime ning

viimaks pakkuda suuremate tükkidega toite.

Ainulaadne neli ühes disain

Neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja

võimaldab valmistada toitvaid koduseid eineid

ühes nõus. Võite toidu kohe serveerida või

panna hoiule kaasasolevasse nõusse, et see

hiljem lihtsate soojendus- või

sulatusfunktsioonidega üles soojendada.

Laadige alla ja avastage lisa

Laadige rakendus alla, et saada võõrutusnõu

oma beebi jaoks. Leidke toitvaid ja hõlpsasti

valmistatavaid retsepte, mis peavad sammu

teie beebi arenguga. Lugege väljatoodud

etappidega toiduvalmistamise juhiseid,

vaadake lõbusaid ja informatiivseid videoid ja

leidke palju nippe, mis muudavad võõrutamise

võimalikult muretuks.

Mitu toitu ühekorraga

Neli-ühes tervisliku beebitoidu valmistaja aitab

ka aega säästa ja ette planeerida. Nõu

mahutab 1000 ml, et saaksite valmistada

korraga nelja toitu. Serveerige üks eine ja

pange kolm ülejäänud külmikusse või

sügavkülma hilisemaks hoiule.

Kerge puhastada

Isegi pärast toidu valmimist on neli-ühes

tervisliku beebitoidu valmistaja väga praktiline.

Nõu ja lõiketera on nõudepesumasinas

pestavad ja tänu avatud disainile saab

veepaaki hõlpsasti puhastada ja taastäita, et

toiduvalmistamisel kasutatav aur oleks alati

puhas.

Tervislikud ja toitvad retseptid

Pakume võõrutusnõu koos maitsvate värskete

toiduretseptide ja eineideedega, et pakkuda

teie beebile tervislikku elu algust ja luua head

ja elukestvad toitumisharjumused.

Seade piiksub valmimisel

Pole vaja oodata ega jälgida. Selgelt eristuv

piiks annab teada, kui toit on täiuslikult valmis.

Teie peate vaid nõu ümber pöörama, segama

ja serveerima või hilisemaks hoiule panema.
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Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Hiina

Komplekti kuuluvad tarvikud

Spaatel

Retseptivoldik

Säilitusnõu (240ml)

Arenguetapid

Etapp: 1 aasta ja vanemad, 6–12 kuud, 6 kuud

ja vanemad

Tehnilised andmed

Mahutavus: 1 l tahke toidu aurutamiseks, 720

ml segamiseks ja vedelike jaoks

Tehnilised andmed

Võimsustarve: 400 W

Ohutusklass: Klass 1

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 70 m

Pinge: 220–240 V, 50–60 Hz
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