Parowar i blender w
jednym Avent
Zdrowe gotowanie na parze
Got. na parze i miks. w jednym
dzbanku
Wprow. pokarmów — porady i
przepisy
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Pożywne posiłki dla dzieci
w łatwy sposób
Dzięki urządzeniu do przygotowywania jedzenia dla dzieci 2 w 1 z łatwością
przyrządzisz pożywne domowe posiłki. Najpierw ugotuj na parze owoce,
warzywa, rybę lub mięso, a następnie podnieś i obróć do góry dnem dzbanek,
aby zmiksować całą zawartość. Nie trzeba przekładać jedzenia!
Zdrowe gotowanie na parze
Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze
Prosty sposób na przygotowywanie posiłków
Od gotowania na parze do miksowania — wszystko w jednym praktycznym dzbanku
Łatwe wlewanie wody, intuicyjne ustawienia i mało części do czyszczenia
Dzięki skromnym wymiarom zajmuje niewiele miejsca w kuchni
Powiadomienie dźwiękowe
Pozwala przygotować posiłki dla dziecka na każdym etapie rozwoju
Od przecierów do większych kawałków — na każdy etap rozwoju dziecka
Profesjonalne wskazówki i wybrane przepisy
12 przepisów dla dzieci na różnych etapach rozwoju
Odkryj pełnowartościowe przepisy, zabawne ﬁlmy oraz wskazówki i sztuczki

Parowar i blender w jednym Avent
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Zalety
Unikalna technologia gotowania na parze

Posiłki na każdy etap rozwoju

poznaj wiele przydatnych wskazówek i
sztuczek, które ułatwią wprowadzanie nowych
pokarmów.
Wygodne użytkowanie

Gotowanie na parze to zdrowy sposób
przygotowywania jedzenia. Nasza wyjątkowa
technologia sprawia, że para przepływa z dołu
do góry — wszystkie składniki są równomiernie
ugotowane bez konieczności
doprowadzania do wrzenia. Pozwala to
zachować smak, konsystencję i wilgotność
składników do momentu miksowania.

Od bardzo drobno zmiksowanych owoców i
warzyw przez dołączanie mięsa, ryb i roślin
strączkowych po podawanie większych
kawałków. Nasze urządzenie 2 w 1 umożliwia
przygotowanie zdrowego, zróżnicowanego
jedzenia na każdym etapie rozwoju dziecka.
Przepisy na smaczne i pożywne przepisy

Ugotuj na parze, obróć i zmiksuj

Nasze urządzenie do przygotowywania
jedzenia dla dzieci 2 w 1 zostało opracowane z
myślą o funkcjonalności i łatwości obsługi.
Ustawienia są intuicyjne, łatwo uzupełnia się
wodę, a produkt składa się z zaledwie kilku
części, co ułatwia czyszczenie i
przechowywanie.
Kompaktowa konstrukcja

W jednym dzbanku znajdziesz wszystko, czego
potrzeba, aby przygotować pożywne jedzenie
dla dziecka. Kiedy składniki są już ugotowane
na parze, wystarczy unieść dzbanek, obrócić
go do góry dnem i zablokować w odpowiednim
miejscu, aby zmiksować składniki do wybranej
konsystencji.

Wraz z dietetykiem i psychologiem dziecięcym
przygotowaliśmy 12 przepisów dostosowanych
do różnych grup wiekowych, a także porady w
zakresie żywienia. Pomagają one zapewnić
dziecku zdrowy start w życiu i nauczyć dobrych
nawyków żywieniowych na całe życie.
Pobierz i dowiedz się więcej
Pobierz aplikację z poradami na temat
wprowadzania pokarmów stałych w diecie
swojego maleństwa. Znajdź przepisy na
pożywne i łatwe do przygotowania posiłki na
poszczególnych etapach rozwoju dziecka.
Przeczytaj przewodniki o gotowaniu krok po
kroku, obejrzyj zabawne i pouczające ﬁlmy i

To urządzenie do przygotowywania jedzenia
dla dzieci zajmuje bardzo mało miejsca w
kuchni, na blacie czy w szafce podczas
przechowywania.
Sygnał dźwiękowy gotowości
Nie trzeba czekać ani pilnować urządzenia.
Charakterystyczny dźwięk informuje, kiedy
jedzenie jest idealnie ugotowane. Wystarczy
obrócić dzbanek, zmiksować i podać
natychmiast lub później.
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Dane techniczne
Kraj pochodzenia
Turcja

Klasyﬁkacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa 1
Bezpieczeństwo: Blokada bezpieczeństwa
sprawdza obecność pokrywki i miski na
miejscu
Pojemność: 800 (produkty stałe) / 450
(ciecze) ml
Szybkość: 1
Pojemność zbiornika na wodę: 200 ml
Długość przewodu: 70 cm
Kolor/wykończenie: Biały/zielony

Zawartość zestawu
Parowar i blender w jednym: 1
Łopatka: 1
Miarka: 1
Broszura z przepisami: 1
Dane techniczne
Częstotliwość: 50–60 Hz
Moc: 400 W
Napięcie: 220–240 V
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Waga i wymiary
Wymiary pojedynczego opakowania: 193 G x
243 S x 344 W mm
Liczba pojedynczych opakowań w opakowaniu
zbiorczym: 2
Wymiary produktu: 16,5 (obwód podstawy)
30,8 (wysokość) cm
Waga produktu: 2 kg
Etapy rozwoju
Etapy: 6 miesięcy +, > 1 rok, 6–12 miesięcy

