
 

Comb. 4 em 1 para prep.

comida saudável para bebé

 

Cozer a vapor, liquid., desc. e

aquec.

Cozedura a vapor saudável

Cozer a vapor e liquid. num só

copo

Consel./receit. para introd. de

sólidos

 

SCF875/02

Refeições nutritivas para

bebé sem esforço

Compreendemos que a alimentação nutritiva é essencial para o desenvolvimento

saudável do bebé. O combinado para preparar comida de bebé saudável da

Philips Avent ajuda-o a preparar refeições caseiras saborosas, adaptadas às

necessidades do bebé, de forma simples.

Refeições simplificadas

Notificações com sinal sonoro de alerta

Copo e lâmina laváveis na máquina da loiça e depósito de água facilmente acessível.

Prepare até quatro refeições em simultâneo com o copo de 1000 ml

Desde cozer a vapor a liquidificar, tudo num só copo prático

Cozer a vapor, liquidificar, descongelar e aquecer refeições caseiras

Cozedura a vapor saudável

Uma forma exclusiva de cozer a vapor para refeições saudáveis

Prepara refeições para bebé para todas as fases de alimentação

Desde purés a pedaços, para todas as etapas do percurso

Guia e receitas seleccionadas de profissionais

Receitas saborosas de alimentação sólida da Dra. Emma Williams

Descubra receitas saudáveis, vídeos divertidos, dicas e sugestões
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Destaques

Tecnologia exclusiva de cozer a vapor

Cozer a vapor é uma forma saudável de

cozinhar. A nossa tecnologia exclusiva permite

que o vapor circule para cima a partir de baixo,

assegurando que todos os ingredientes são

cozidos uniformemente sem ferver. Os

benefícios, a textura, e os nutrientes da

cozedura são mantidos na liquidificação.

Coz.vapor, invert., liquid.

Encontrará tudo o que precisa para preparar

comida de bebé nutritiva num único jarro.

Assim que os seus ingredientes estiverem

cozidos a vapor, apenas precisa de levantar o

jarro, invertê-lo e bloqueá-lo na devida

posição. Em seguida, pode liquidificar de

acordo com a consistência que desejar.

Comida p/ cada fase aliment. sólida

Desde fruta a legumes liquidificados muito

finamente, passando pela combinação de

vários ingredientes, como carne, peixe e

leguminosas, e terminando nas refeições com

pedaços. O nosso combinado 4 em 1 para

preparar comida de bebé de forma saudável

acompanha todas as etapas do percurso.

Design 4 em 1 exclusivo

O combinado 4 em 1 para preparar comida de

bebé saudável permite-lhe preparar refeições

nutritivas caseiras, tudo no mesmo copo. Pode

servir a comida imediatamente ou guardá-la

no recipiente incluído e aquecer

posteriormente com funções de aquecimento

ou descongelamento fáceis de utilizar.

Receitas saborosas e nutritivas

Com a ajuda da nutricionista infantil Dr. Emma

Williams, oferecemos-lhe conselhos sobre a

introdução de sólidos, juntamente com

receitas frescas e saborosas e sugestões de

refeições para poder ajudá-lo a proporcionar

ao seu bebé um começo saudável e para criar

bons hábitos alimentares que duram para toda

a vida.

Várias refeições de uma só vez

O combinado 4 em 1 para preparar comida de

bebé saudável também ajuda a poupar tempo

valioso e planear antecipadamente. O copo

tem uma capacidade de 1000 ml para poder

preparar até quatro refeições em simultâneo.

Sirva uma refeição e guarde as outras três no

frigorífico ou congelador para mais tarde.

Fácil de limpar

Mesmo depois de terminar de preparar as

refeições, o combinado 4 em 1 para preparar

comida de bebé saudável é muito prático. O

jarro e a lâmina são laváveis na máquina de

lavar a loiça e, graças ao design aberto, o

depósito de água é fácil limpar e encher,

permitindo cozinhar sempre com vapor limpo.

Transfira e descubra mais

Transfira a aplicação para receber conselhos

sobre a transição para alimentos sólidos do

seu bebé. Descubra receitas nutritivas e fáceis

de preparar que acompanham o ritmo de

crescimento do seu bebé. Leia guias de

preparação passo a passo, veja divertidos

vídeos informativos e receba muitas dicas e

sugestões úteis para ajudar a tornar a

introdução de sólidos o mais suave possível.

Emite um sinal sonoro quando termina

Não precisa de esperar nem de estar atento.

Um sinal sonoro avisa-o quando os alimentos

estão cozidos na perfeição. Precisa apenas de

voltar o jarro ao contrário, liquidificar e servir

ou guardar para usar mais tarde.
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Especificações

Acessórios incluídos

Espátula

Folheto de receitas

Recipiente de armazenamento (120 ml)

País de origem

China

Fases de desenvolvimento

Fase: 1 ano +, 6 - 12 anos, 6 meses +

Especificações técnicas

Capacidade: 1 l para cozer a vapor, alimentos

sólidos, 720 ml para liquidificar, alimentos

líquidos

Comprimento do cabo de alimentação: 70 m

Consumo de energia: 400 W

Voltagem: 220-240 V 50-60 Hz

Classificação de segurança: Classe 1
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