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Sütten kesme tavsiyeleri ve
tarifleri
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Kolayca hazırlanan besleyici

bebek mamaları

Philips Avent 2'si 1 arada sağlıklı bebek maması hazırlayıcı ile besleyici, ev yapımı

bebek mamalarını kolayca hazırlayın. Önce meyve, sebze, balık veya eti buharda

pişirin, ardından karıştırmak için kavanozu kaldırıp ters çevirin. Üstelik bunu

yiyecekleri aktarmadan yapın!

Sağlıklı buharda pişirme

Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

Kolayca hazırlanan beslenme setleri

Buharda pişirmeden karıştırmaya her şeyi tek bir kullanışlı hazneyle halledin

Kolay su dolumu, sezgisel ayarlar ve temizlenecek daha az parça

Küçük boyutları sayesinde mutfakta çok az yer kaplar

Sesli uyarı bildirimi

Tüm sütten kesme aşamaları için bebek mamaları hazırlar

Püreden katı mamaya, geçişin her aşamasına uygundur

Profesyonel rehberlik ve seçkin tarifler

Sütten kesmeyi destekleyen 12 yaşa kadar uygun tarifler

Sağlıklı tarifleri, eğlenceli videoları, ipuçlarını ve püf noktalarını keşfedin
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Özellikler

Benzersiz buhar teknolojisi

Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir.

Benzersiz teknolojimiz buharın aşağıdan

yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm

malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit

derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik,

kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için

saklanır.

Buharda pişirme, çevirme ve karıştırma

Tek bir haznede besleyici bebek mamaları

hazırlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bu

makinede bulacaksınız. Malzemeleriniz

buharda piştikten sonra tek yapmanız gereken

hazneyi kaldırıp ters çevirerek yerine kilitlemek.

Böylece malzemeleri istediğiniz kıvamı elde

edene kadar karıştırabilirsiniz.

Tüm sütten kesme aşamaları için mama

Önce meyve ve sebzeleri iyice karıştırmalı,

daha sonra et, balık ve bakliyat gibi

malzemeleri karıştırıp vermeli ve son olarak

daha katı parçalara geçmelisiniz. 2'si 1 arada

sağlıklı bebek maması makinemiz, sütten

kesme ve besleme yolculuğunun her adımı için

çeşitli yiyecekler hazırlamaya yardımcı olur.

Lezzetli ve besleyici tarifler

Pediatrik beslenme uzmanımız ve çocuk

psikoloğumuzla, bebeğinizin hayata sağlıklı bir

başlangıç yapmasına ve hayat boyunca

sürdüreceği iyi beslenme alışkanlıkları

edinmesine yardımcı olmak için 12 yaşa kadar

uygun tarifler ve sütten kesme tavsiyeleri

hazırladık.

İndirin ve daha fazla bilgi edinin

Bebeğinizi sütten kesmeyle ilgili tavsiyeler için

uygulamayı indirin. Bebeğiniz büyürken ona

ayak uyduracak besleyici ve kolay hazırlanan

tariflere ulaşın. Adım adım yemek pişirme

rehberlerini okuyun, eğlenceli ve bilgilendirici

videolar izleyin, birçok faydalı ipucu ve

önerilere ulaşın; bu sayede sütten kesmenin

mümkün olduğunca sorunsuz olmasını

sağlayın.

Kullanım kolaylığı

2'si 1 arada sağlıklı bebek maması makinemiz,

kolay ve pratik kullanım göz önünde

bulundurularak tasarlanmıştır. Sezgisel ayarlara

sahip olan bu makineye kolayca su

doldurulabilir. Makine yalnızca birkaç parçadan

oluştuğu için temizlemesi ve saklaması

kolaydır.

Kompakt tasarım

Bu bebek maması makinesi; mutfağınızda,

tezgahta ya da dolapta saklandığında çok az

yer kaplar.

Hazır olduğunda sesli uyarı verir

Beklemeniz veya izlemeniz gerekmez. Ayırt

edici sesli uyarı, yemek piştiğinde sizi uyarır.

Tek yapmanız gereken kavanozu ters çevirip

karıştırdıktan sonra servis yapmak veya daha

sonra kullanmak üzere saklamaktır.
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Teknik Özellikler

Menşei

Türkiye

Paket içeriği

Buharlı pişirici/blender: 1

Spatula: 1

Ölçme kabı: 1

Tarif kitapçığı: 1

Teknik spesifikasyonlar

Frekans: 50 - 60 Hz

Güç: 400 W

Gerilim: 220-240 volt

Güvenlik Sınıflandırması: Sınıf 1

Güvenlik: Kapak ve hazne algılama için

güvenlik kilit sistemi

Kapasite: 800 (katı) / 450 (sıvı) ml

Hız: 1

Su deposu hacmi: 200 ml

Kordon uzunluğu: 70 cm

Renk/kaplama: Beyaz/Yeşil

Ağırlık ve boyutlar

F-box boyutları: 193 D x 243 G x 344 Y mm

A-box içinde F-box sayısı: 2

Ürün boyutları: 16,50 (yuvarlak taban) 30,8

(yükseklik) cm

Ürün ağırlığı: 2 kg

Gelişim aşamaları

Aşama: 6 aylık +, 1 yaş ve üzeri, 6 - 12 ay
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