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Pożywne posiłki dla dziecka — bez wysiłku

Zdajemy sobie sprawę, że pożywne posiłki są niezwykle istotne dla zdrowego rozwoju dziecka. Urządzenie

Philips Avent do przygotowywania jedzenia dla dzieci pomaga w prosty sposób przygotowywać domowe

posiłki dostosowane do potrzeb dzieci.

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

Gotuj na parze, miksuj, rozmrażaj i podgrzewaj domowe posiłki

Ugotuj nawet cztery posiłki za jednym razem dzięki dzbankowi o pojemności 1000 ml

Dzbanek i ostrze można myć w zmywarce; łatwy dostęp do zbiornika wody

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

Przepisy autorstwa dr Emmy Williams — pyszne posiłki dla dzieci na etapie wprowadzania pokarmów stałych

Odkryj pełnowartościowe przepisy, zabawne filmy oraz wskazówki i sztuczki
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Zalety

Unikalna technologia gotowania na parze

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.

Ugotuj na parze, obróć i zmiksuj

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.

Posiłki na każdy etap rozwoju

Od drobno zmiksowanych owoców i warzyw

przez łączenie składników (mięso, ryby i

rośliny strączkowe) aż po większe kawałki —

nasze urządzenie do przygotowywania

jedzenia dla dzieci 4 w 1 jest przystosowane

do każdego z etapów.

Wyjątkowa konstrukcja 4 w 1

Urządzenie 4 w 1 do przygotowywania

zdrowego jedzenia dla dzieci umożliwia

komponowanie pożywnych domowych

posiłków w jednym dzbanku. Jedzenie można

podać od razu lub przechować w dołączonym

pojemniku i podgrzać później dzięki łatwym w

użyciu funkcjom podgrzewania i rozmrażania.

Przepisy na smaczne i pożywne przepisy

Korzystając z pomocy dietetyka dziecięcego dr

Emmy Williams oferujemy porady dotyczące

wprowadzania pokarmów stałych oraz przepisy

i pomysły na pyszne i świeże posiłki.

Pomagają one zapewnić dziecku zdrowy start i

nauczyć dobrych nawyków żywieniowych na

całe życie.

Kilka posiłków za jednym razem

Urządzenie 4 w 1 do przygotowywania

zdrowego jedzenia dla dzieci pomaga również

zaoszczędzić cenny czas i planować posiłki z

wyprzedzeniem. Dzbanek ma pojemność

1000 ml, więc można przygotować w nim

nawet cztery posiłki jednocześnie. Podaj jeden

posiłek, a trzy schowaj na później do lodówki

lub zamrażarki.

Łatwe czyszczenie

Urządzenie 4 w 1 do przygotowywania

zdrowego jedzenia dla dzieci jest bardzo

praktyczne nawet po skończeniu gotowania.

Dzbanek i ostrze można myć w zmywarce, a

otwarta konstrukcja zbiornika wody ułatwia

jego czyszczenie i napełnianie, dzięki czemu

zawsze możesz gotować na czystej parze.

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

poznaj wiele przydatnych wskazówek i

sztuczek, które ułatwią wprowadzanie nowych

pokarmów.

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

Akcesoria w zestawie

Łopatka

Broszura z przepisami

Pojemnik do przechowywania (120 ml)

Dane techniczne

Pojemność: 1 l do gotowania na parze

(pokarmy stałe), 720 ml do miksowania (płyny)

Długość przewodu: 70 cm

Zużycie energii: 400 W

Napięcie: 220–240 V, 50–60 Hz

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa 1

Kraj pochodzenia

Chiny

Etapy rozwoju

Etap: > 1 rok, 6–12 miesięcy, 6 miesięcy +
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