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Ravitsevaa vauvanruokaa

helposti
Valmistat helposti ravitsevaa kotiruokaa vauvallesi Philips Avent 2-in-1 -

vauvanruokakoneella. Höyrytä ensin hedelmät, vihannekset, kala tai liha. Sekoita

sitten ainekset kääntämällä kannua. Ruokaa ei tarvitse siirtää!

Terveellistä höyryttämistä

Valmista ruokaa terveellisesti höyryttämällä

Helppo ratkaisu vauvan ateriahetkiin

Kätevä astia sekä höyryttämiseen että sekoittamiseen

Helposti täytettävä vesisäiliö, intuitiiviset asetukset ja vain muutama pestävä osa

Pieni koko vie vähemmän tilaa keittiössä

Selkeä merkkiääni

Sopivia ruokia lapsen jokaiseen kehitysvaiheeseen

Soseista kiinteämpään purutuntumaan – sopiva koostumus kaikkiin vaiheisiin

Ammattilaisten ohjeita ja reseptejä

12 eri ikäisille vauvoille sopivaa vieroitusta helpottavaa reseptiä

Terveellisiä reseptejä, hauskoja videoita ja hyödyllisiä vinkkejä
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen höyrytystekniikka

Höyryttäminen on terveellinen tapa laittaa

ruokaa. Ainutlaatuinen tekniikkamme kierrättää

höyryä alhaalta ylös, mikä varmistaa, että

kaikki ainekset kypsyvät tasaisesti kiehumatta.

Maku, rakenne ja keitinliemi säilyvät prosessin

läpi.

Höyrytä, käännä ja sekoita

Kaikki, mitä tarvitset ravinteikkaan

vauvanruoan tekemiseen, löytyy yhdestä

astiasta. Kun olet höyryttänyt ainekset, nostat

vain kannun pois, käännät sen ympäri ja

lukitset paikalleen, niin voit sekoittaa ruoan

haluamaasi koostumukseen.

Ruokaa jokaiseen vieroituksen vaiheeseen

Soseuta hedelmiä ja kasviksia, yhdistele eri

ainesosia, kuten lihaa, kalaa ja palkokasveja,

tai tarjoa rakenteeltaan kiinteämpiä ruokia. 2-

in-1-vauvanruokakone tekee monipuolisen

ruuan valmistamisesta helppoa vieroituksen ja

syömään opettelun kaikissa vaiheissa.

Herkullisia ja terveellisiä reseptejä

Olemme kehittäneet 12 eri ikäisille vauvoille

sopivaa vieroitusta helpottavaa reseptiä

yhteistyössä lastenpsykologin ja

ravitsemusasiantuntijan kanssa. Nämä reseptit

tukevat lapsen kehitystä ja antavat pohjan

terveellisille ruokatottumuksille koko eliniäksi.

Lataa ja lue lisää

Lataa sovellus, niin saat runsaasti hyviä

vinkkejä kiinteiden ruokien aloittamiseen.

Terveelliset ja helpot reseptit on suunniteltu

sopiviksi kasvavan lapsesi eri ikävaiheisiin.

Lue selkeitä ja innostavia kokkausohjeita,

katso hauskoja ja informatiivisia videoita ja

tutustu hyödyllisiin vinkkeihin, joiden avulla

kiinteiden ruokien maistelu alkaa sujua

mukavasti.

Helppokäyttöinen

2-in-1-vauvanruokakone on suunniteltu

helppoutta ja käytännöllisyyttä silmällä pitäen.

Sen asetukset ovat intuitiivisia ja vesisäiliö

helposti täytettävä. Laite koostuu vain

muutamasta osasta, joten se on helppo

puhdistaa ja säilyttää.

Pienikokoinen

Tämä vauvanruokakone vie vain vähän tilaa,

joten sitä on mukava käyttää työtasolla ja

säilyttää kaapissa.

Valmis-merkkiääni

Sinun ei tarvitse tarkkailla ruokaa sen

valmistuessa. Selkeä merkkiääni kertoo, kun

ruoka on valmista. Tämän jälkeen vain käännät

kannun, sekoitat sisällön ja tarjoat aterian tai

säästät sen myöhempää ruokailua varten.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Turkki

Sisältö

Höyrykeitin/tehosekoitin: 1

Lasta: 1

Mittamuki: 1

Reseptivihko: 1

Tekniset tiedot

Taajuus: 50–60 Hz

Virta: 400 W

Jännite: 220–240 V

Turvallisuusluokitus: Luokka 1

Turvallisuus: Turvajärjestelmä kannen ja

kulhon tunnistamiseen

Kapasiteetti: 800 (kiinteät aineet) / 450

(nesteet) ml

Nopeus: 1

Vesisäiliön tilavuus: 200 ml

Johdon pituus: 70 cm

Väri/pinnoitus: Valkoinen/vihreä

Paino ja mitat

Tuotepakkauksen mitat: 193 (S) x 243 (L) x 344

(K) mm

Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 2

Tuotteen mitat: 16,50 (pyöreä pohja) 30,8

(korkeus) cm

Laitteen paino: 2 kg

Kehitysvaiheet

Vaihe: Yli 6 kuukautta, Yli 1 vuosi, 6–12

kuukautta
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