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Enostavno pripravljajte hranljivo

otroško hrano

Zavedamo se, da je hranljiva hrana zelo pomembna za zdrav razvoj otroka. Z

aparatom za pripravo zdrave otroške hrane Philips Avent lahko enostavno

pripravljate okusne obroke glede na otrokove potrebe.

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

Kuhajte v pari, mešajte, odmrzujte in pogrevajte domače obroke

S 1000 ml posodo lahko naenkrat pripravite do štiri obroke

Posoda in rezilo, ki sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, in zbiralnik za

vodo z enostavnim dostopom

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

Okusni recepti za navajanje na gosto hrano avtorice dr. Emme Williams

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 zdrave otroške hrane 4-v-1

je z vami na vsakem koraku privajanja, od

posebej fino zmešanega sadja in zelenjave do

kombiniranja sestavin in nato še pripravljanja

hrane z večjimi kosi.

Edinstvena zasnova 4-v-1

Z aparatom za pripravo zdrave otroške hrane 4-

v-1 lahko pripravljate hranljive domače obroke

v eni sami posodi. Hrano lahko postrežete takoj

ali jo shranite v priloženo posodo in jo pozneje

pogrejete z enostavnimi funkcijami pogrevanja

ali zamrzovanja.

Okusni in hranljivi recepti

S pomočjo strokovnjakinje za otroško prehrano

dr. Emme Williams nudimo nasvete za

navajanje na gosto hrano, poleg tega pa tudi

okusne, sveže recepte in ideje za obroke, da

bo prehrana vašega otroka že od vsega začetka

zdrava in bo lahko razvil dobre prehranjevalne

navade za celo življenje.

Več obrokov z eno potezo

Z aparatom za pripravo zdrave otroške hrane 4-

v-1 lahko tudi prihranite dragoceni čas in

načrtujete vnaprej. V posodi s prostornino 1000

ml lahko naenkrat pripravite do štiri obroke. En

obrok postrezite, ostale tri pa shranite v

hladilnik ali zamrzovalnik.

Enostavno čiščenje

Aparat za pripravo zdrave otroške hrane 4-v-1

je zelo praktičen tudi, ko končate s pripravo

hrane. Posodo in rezilo lahko operete v

pomivalnem stroju, zbiralnik za vodo pa lahko

zaradi odprte zasnove enostavno očistite in

znova napolnite, da lahko pri kuhanju vedno

uporabljate čisto paro.

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.

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

Priloženi pribor

Lopatica

Posoda za shranjevanje (120 ml)

Knjižica z recepti

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 1 l za kuhanje v pari, trda hrana,

720 ml za mešanje, tekočine

Dolžina kabla: 70 cm

Poraba energije: 400 W

Napetost: 220–240 V, 50–60 Hz

Varnostne klasifikacije: Razred 1

Država porekla

Kitajskem

Stopnje razvoja

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