
 

Hälsosam 4-i-1-
barnmatsmixer

 
Ångkoka, mixa, tina och värm
upp igen

Hälsosam ångkokning

Ångkoka och mixa i en burk

Avvänjningsråd och recept

 

SCF875/02

Näringsrika barnmåltider

utan krångel

Vi vet att näringsrik mat är grundläggande för ditt barns hälsosamma utveckling.

Med Philips Avents barnmatsmixer för hälsosam barnmat kan du enkelt tillaga

goda hemlagade måltider som är skräddarsydda för barnets behov.

Hälsosam ångkokning

Ett unikt sätt att ångkoka för hälsosam matlagning

Måltider på ett enkelt sätt

Ångkoka maten och mixa den sedan i samma praktiska burk

Ångkoka, mixa, tina och värm upp hemlagade måltider

Laga upp till fyra måltider samtidigt med 1 000 ml-burken

Diskmaskinssäker burk och kniv och lättåtkomlig vattentank

Pipande varningsmeddelande

Tillagar barnmåltider för varje avvänjningssteg

Från puré till fastare bitar, och alla steg där emellan

Professionell guidning och utvalda recept

Doktor Emma Williams goda avvänjningsrecept

Upptäck nyttiga recept, roliga videor och användbara tips och trick
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Funktioner

Unik ångteknik

Ångkokning är ett hälsosamt sätt att tillaga

mat. Med vår unika teknik cirkulerar ångan

uppåt från botten så att alla ingredienser blir

jämnt tillagade utan kokning. Näringsämnen,

smak, konsistens och vätska bibehålls inför

mixningen.

Ångkoka, vänd och mixa

Laga näringsrik barnmat i en och samma burk.

När du har ångkokat dina ingredienser behöver

du bara lyfta burken, vända den och låsa den

på plats så kan du mixa den till önskad

konsistens.

Mat för alla olika avvänjningsstadier

Vår hälsosamma 4-i-1-ångkokare för barnmat

hjälper dig i alla stadier, och klarar allt från fint

mixad frukt och grönsaker till att kombinera

ingredienser som kött och fisk och slutligen

fastare bitar.

Unik 4-i-1-design

Med den hälsosamma 4-i-1-ångkokaren för

barnmat kan du tillaga näringsrika och

hemlagade måltider i en och samma burk.

Servera maten direkt eller förvara den i den

medföljande behållaren tills du vill värma den

med de lättanvända funktionerna för

återuppvärmning och upptining.

Goda och näringsrika recept

Med hjälp av barnnutritionisten doktor Emma

Williams erbjuder vi avvänjningsråd, samt

goda och nytillagade recept och måltidstips

som hjälper ditt barn att få en hälsosam start

på livet med nyttiga och livslånga matvanor.

Flera måltider på en och samma gång

Du kan även spara tid och planera i förväg med

den hälsosamma 4-i-1-ångkokaren för

barnmat. Burken rymmer 1 000 ml, så du kan

laga upp till fyra måltider samtidigt. På så sätt

kan du servera en måltid och förvara tre av dem

i kylen eller frysen för ett senare tillfälle.

Enkel att rengöra

Och när du har tillagat dina måltider kan du dra

nytta av den hälsosamma 4-i-1-ångkokaren för

barnmats praktiska egenskaper.

Burken och kniven är diskmaskinsäker, och tack

vare den öppna designen går det snabbt och

enkelt att rengöra och fylla på vattentanken. Nu

kan du laga mat med ren ånga varje gång du

använder den.

Hämta och upptäck mer

Hämta appen för mer information om hur du

avvänjer ditt barn. Hitta näringsrika och

lättlagade recept som hjälper dig att hålla

jämna steg med barnet medan det växer. Läs

stegvisa matlagningsguider, titta på roliga och

informativa videor och hitta många användbara

tips och trick som hjälper till att göra

avvänjningen så smidig som möjligt.

Piper när den är klar

Du behöver inte ha den under uppsikt. En

distinkt pipsignal hörs när maten är perfekt

tillagad. Då behöver du bara vända på

behållaren, mixa innehållet och sedan servera

eller förvara maten.
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Specifikationer

Medföljande tillbehör

Slickepott

Förvaringsburk (120 ml)

Receptbok

Tekniska specifikationer

Kapacitet: 1 liter för ångkokning, fast föda, 720

ml för att mixa, vätskor

Sladdlängd: 70 cm

Strömförbrukning: 400 W

Spänning: 220–240 V, 50-60 Hz

Säkerhetsklassificering: Klass 1

Ursprungsland

Kina

Utvecklingsstadier

Stadie: Över 1 år, 6 - 12 månader, 6 månader +
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