
"Četri vienā" veselīgas
zīdaiņa pārtikas gatavotājs

 
Tvaicē, blendē, atkausē, uzsilda

Veselīga tvaicēšana

Tvaicēšana un blendēšana vienā
krūzē

Barošanas padomi un receptes

 
SCF885/01

Viegli pagatavojamas barojošas mazuļu maltītes

Mēs saprotam, ka barojoša pārtika ir būtiska mazuļa veselīgai attīstībai. Philips Avent veselīgas mazuļa pārtikas

gatavotājs palīdz pagatavot gardas maltītes mājās, kas pielāgotas mazuļa vēlmēm.

Veselīga tvaicēšana

Unikāla veselīgas tvaicēšanas tehnoloģija

Viegli pagatavojamas maltītes

No tvaicēšanas līdz blendēšanai, viss vienā parocīgā krūzē

Tvaicējiet, blendējiet, atkausējiet un uzsildiet savas maltītes

Pagatavojiet četras porcijas vienlaikus ar 1000 ml krūzi

Krūze un asmens mazgājami trauku mašīnā, viegli pieejama ūdens tvertne

Skaņas signāls

Pagatavo zīdaiņa pārtiku katrā augšanas posmā

No biezputrām līdz gabaliņiem, katram augšanas posmam

Profesionālas instrukcijas un izvēlētas receptes

Dr. Emmas Viljamsas (Emma Williams) gardās receptes

Atklājiet receptes, jautrus video, padomus un ieteikumus
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Izceltie produkti

Unikāla tvaicēšanas tehnoloģija

Tvaicēšana ir veselīgas gatavošanas metode.

Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina tvaika

cirkulāciju no lejas uz augšu, nodrošinot, ka

visi produkti tiek pagatavoti vienmērīgi bez

vārīšanas. Uzturvērtība, konsistence un

gatavošanas šķidrumi tiek saglabāti

blendēšanai.

Tvaicēšana, apvēršana un blendēšana

Viss nepieciešamais barojošas zīdaiņa

pārtikas pagatavošanai vienā krūzē. Pēc

produktu tvaicēšanas jums tikai jāpaceļ krūze,

jāapgriež tā otrādi un jānofiksē, lai sablendētu

līdz nepieciešamajai masai.

Pārtika katram barošanas posmam

No smalki sablendētiem augļiem un

dārzeņiem līdz produktu maisījumam no gaļas,

zivs un citiem, kā arī iespējas iegūt lielākus

ēdiena gabalus. Mūsu "četri vienā" veselīgas

zīdaiņa pārtikas gatavotājs atbalsta visas jūsu

izvēles.

Unikāla "četri vienā" konstrukcija

"Četri vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas

gatavotājs ļauj pagatavot uzturvielām bagātas

maltītes vienā krūzē. Varat pasniegt ēdienu

tūlīt pēc pagatavošanas vai uzglabāt

komplektā iekļautajā traukā, lai uzsildītu vēlāk,

izmantojot ērti lietojamas uzsildīšanas vai

atkausēšanas funkcijas.

Gardas un barojošas receptes

Ar bērnu uztura speciālistes Dr. Emmas

Viljamsas (Emma Williams) palīdzību mēs

piedāvājam barošanas padomus kopā ar

gardām, svaigi gatavotām receptēm un maltīšu

idejām, lai jūsu mazulim būtu labs dzīves

sākums un izveidotos veselīgas ēšanas

ieradumi.

Vairākas porcijas vienā reizē

"Četri vienā" veselīgas zīdaiņa pārtikas

gatavotājs palīdz ietaupīt laiku un plānot dzīvi

tālāk. Krūzes ietilpība ir 1000 ml, lai jūs varētu

pagatavot līdz četras porcijas vienā reizē.

Pasniedziet vienu porciju un uzglabājiet trīs

ledusskapī vai saldētavā vēlākam laikam.

Vienkārša tīrīšana

Arī pēc maltītes pagatavošanas "četri vienā"

veselīgas zīdaiņa pārtikas gatavotājs ir ļoti

praktisks. Krūzi un asmeni iespējams mazgāt

trauku mašīnā, un ūdens tvertni ar atvērtu

konstrukciju ir viegli tīrīt un uzpildīt, lai

gatavotu ar tīru tvaiku katru reizi.

Lejupielādējiet un uzziniet vairāk

Lejupielādējiet lietotni ar padomiem par

mazuļa barošanu. Atrodiet barojošu un viegli

pagatavojamu ēdienu receptes, kas piemērotas

jūsu augošajam mazulim. Izlasiet

pakāpeniskas gatavošanas rokasgrāmatas,

skatieties jautrus un informatīvus videoklipus,

uzziniet daudzus noderīgus padomus un

ieteikumus, lai barošana būtu maksimāli

vienkārša.

Gatavības indikators

Nav jāuzrauga. Skaņas signāls informē, kad

ēdiens ir perfekti pagatavots. Jums tikai

jāapgriež krūze, jāsablendē ēdiens un

jāpasniedz vai jāuzglabā vēlākam laikam.
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Specifikācijas

Komplektā iekļauti piederumi

Lāpstiņa

Recepšu grāmatiņa

Uzglabāšanas katls (240 ml)

Tehniskā specifikācija

Tilpums: 1 l tvaicēšanai, cieti produkti, 720 ml

blendēšanai, šķidrumi

Vada garums: 70 cm

Enerģijas patēriņš: 400 W

Spriegums: 220 – 240 V; 50 – 60 Hz

Drošības klase: 1. klase

Izcelsmes valsts

Ķīna

Attīstības posmi

Posmi: 1 gads +, 6-12 mēneši, 6 mēneši +
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