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Na preprost način do hranljivih

obrokov za dojenčke

S Philipsovim aparatom za pripravo zdrave otroške hrane 2-v-1 lahko enostavno

pripravite zdravo domačo hrano za svojega malčka. Najprej v pari skuhajte sadje,

zelenjavo, ribe ali meso, nato snemite posodo, jo obrnite in zmešajte vsebino;

tako vam hrane ne bo treba prenašati.

Zdravo kuhanje v pari

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

Enostavna priprava obrokov

Od kuhanja v pari do mešanja – vse v eni priročni posodi

Enostavno dodajanje vode, intuitivne nastavitve in malo delov za čiščenje

Majhen podstavek zavzame malo prostora v kuhinji

Opozorilo s piskom

Omogoča pripravo otroških obrokov za vse faze privajanja

Od pasirane hrane do hrane v kosih – za vse korake privajanja

Profesionalni nasveti in izbrani recepti

12 starosti primernih receptov za lažje navajanje na gosto hrano

Odkrijte polnovredne recepte, zabavne videoposnetke, nasvete in namige
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Značilnosti

Edinstvena tehnologija kuhanja v pari

S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša

edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare

navzgor, zato so vse sestavine enakomerno

skuhane in niso prekuhane. To ohranja okus in

teksturo hrane ter tekočin iz sestavin.

Kuhajte v pari, obrnite in mešajte

Ena sama posoda vam nudi vse, kar

potrebujete za pripravo hranljive otroške hrane.

Ko sestavine skuhate v pari, morate posodo

samo še obrniti, da se zaskoči, in nato lahko

vsebino zmešate do želene gostote.

Hrana za vse faze privajanja

Aparat za pripravo raznolike zdrave otroške

hrane 2-v-1 je z vami na vsakem koraku

privajanja in hranjenja, od posebej fino

zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja

sestavin in nato še pripravljanja hrane z

večjimi kosi.

Okusni in hranljivi recepti

Skupaj s pediatričnimi nutricisti in otroškimi

psihologi smo pripravili 12 starosti primernih

receptov in nasvetov za privajanje na gosto

hrano, s katerimi boste dojenčka pripravili na

zdravo življenje in mu pomagali vzpostaviti

zdrave prehranjevalne navade, ki ga bodo

spremljale celo življenje.

Prenesite in odkrijte več

Prenesite aplikacijo za nasvete v zvezi z

navajanjem vašega malčka na gosto hrano.

Odkrijte hranljive in enostavne recepte, ki

sledijo razvoju vašega otroka med

odraščanjem. Preberite kuharske priročnike z

opisi postopkov, spremljajte zabavne in

poučne videoposnetke ter odkrijte številne

uporabne nasvete in namige za čim

enostavnejše privajanje.

Enostavna uporaba

Pri zasnovi aparata za pripravo zdrave otroške

hrane 2-v-1 smo se osredotočali predvsem na

enostavno in praktično uporabo. Nastavitve so

intuitivne, dolivanje vode je enostavno,

čiščenje in shranjevanje pa je preprosto, saj je

sestavljen iz majhnega števila delov.

Kompaktna zasnova

Aparat za pripravo otroške hrane zavzame le

malo prostora v kuhinji, na kuhinjskem pultu ali

v kuhinjski omarici.

Zapiska, ko je pripravljen

Ni vam treba čakati ali opazovati. Poseben pisk

vas bo opozoril, da je hrana kuhana do

popolnosti. Nato morate posodo samo še

obrniti in zmešati vsebino ter hrano postreči ali

shraniti.
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Specifikacije

Država porekla

Turčija

Kaj vsebuje

Soparnik/mešalnik: 1

Lopatica: 1

Merilna posodica: 1

Knjižica z recepti: 1

Tehnične specifikacije

Frekvenca: 50–60 Hz

Napajanje: 400 W

Napetost: 220–240 V

Varnostne klasifikacije: Razred 1

Varnost: Sistem z varnostno ključavnico za

pokrov in posodo

Zmogljivost: 800 (trda hrana) / 450 (tekoča

hrana) ml

Hitrost: 1

Prostornina vodnega rezervoarja: 200 ml

Dolžina kabla: 70 cm

Barva/površina: Bela/zelena

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle F: 193 (D) x 243 (Š) x 344

(V) mm

Število škatel F v škatli A: 2

Dimenzije izdelka: 16,50 (okrogel podstavek)

30,8 (višina) cm

Teža izdelka: 2 kg

Stopnje razvoja

Faza: 6 mesecev +, 1 leto +, 6–12 mesecev
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