
4-i-1 babyfoodprocessor
til sund mad
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Dampkog og blend i samme
beholder

Råd om brug og opskrift
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Næringsrige babymåltider uden besvær

Vi ved, at næringsrig mad er grundlæggende for dit barns sunde udvikling. Med Philips Avents

babymadsblender kan du nemt tilberede sunde, hjemmelavede måltider, der er skræddersyet til barnets behov.

Sund dampning

Dampkogning – en unik måde at lave sund mad på

Måltider på den nemme måde

Dampkog maden, og blend den derefter i samme praktiske beholder

4-i-1-funktion til at dampkoge, blende, optø og opvarme

Lav op til fire måltider i 1.000 ml-beholderen

Alle dele tåler opvaskemaskine

Indikerer, når maden er klar

Forbereder babymåltider til enhver fravænningsfase

Mad til alle de forskellige fravænningsstadier

Professionel vejledning og udvalgte opskrifter

Dr. Emma Williams sunde fravænningsopskrifter

Oplev sunde opskrifter, sjove videoer og nyttige tips i appen
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Vigtigste nyheder

Dampkogning – en unik måde at lave sund

mad på

Lav næringsrig babymad i en og samme

beholder. Når du har dampkogt ingredienserne,

er det blot at løfte glasset op, vende det og

låse det på plads, så kan du nemt blende dem

til den ønskede konsistens.

Dampkog maden, og blend den derefter i

samme praktiske beholder

Lav næringsrig babymad i en og samme

beholder. Når du har dampkogt ingredienserne,

er det blot at løfte glasset op, vende det og

låse det på plads, så kan du nemt blende dem

til den ønskede konsistens.

Mad til alle de forskellige fravænningsstadier

Med 4-i-1-dampkogeren kan du lave babymad

til alle stadier. Du kan lave alt fra fint blendet

frugt og grønt til ingredienser som kød og fisk

samt fastere stykker.

4-i-1-funktion til at dampkoge, blende, optø

og opvarme

Med Philips Avents praktiske 4-i-1-dampkoger

kan du tilberede næringsrige og hjemmelavede

måltider i et og samme glas.

Server maden direkte, eller opbevar den i den

medfølgende beholder. Når du senere ønsker at

varme den op, bruger du funktionen til

genopvarmning eller optøning.

Dr. Emma Williams sunde

fravænningsopskrifter

Ved hjælp af børne-ernæringseksperten dr.

Emma Williams giver vi fravænningsråd, sunde

opskrifter og måltidstips, som hjælper dit barn

til at få en sund start på livet med sunde,

livslange madvaner.

Lav op til fire måltider i 1.000 ml-beholderen

Beholderen rummer 1.000 mil, så du kan spare

tid og lave op til fire måltider på én gang.

Maden, der bliver tilovers, opbevarer du i

køleskabet eller i fryseren, og kan så opvarmes

senere.

Alle dele tåler opvaskemaskine

Dampkogerens beholder og kniv tåler

opvaskemaskine, så den er nem at rengøre

efter brug. Takket være det åbne design er det

hurtigt og nemt både at rengøre og fylde vand

på vandtanken.

Oplev sunde opskrifter, sjove videoer og

nyttige tips i appen

Hent Philips Avent appen Easy Weaning for at

få flere næringsrige og enkle opskrifter, som

hjælper dig til at tage jævne skridt i dit barns

udvikling. Her finder du også trinvise

madlavningsguider, sjove og informative

videoer samt nyttige tips til, hvordan du kan

gøre fravænningen så smidig som muligt.

Download appen gratis i Apple Store og

Google Play.

Indikerer, når maden er klar

Dampkogeren indikerer med et bip, når maden

er klar. Derefter er det blot at vende

beholderen, blende indholdet og servere eller

opbevare maden.
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Specifikationer

Inklusive tilbehør

Spatel

Opskriftshæfte

Opbevaringsbeholder (120 ml)

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 1 l til dampning, faste fødevarer, 720

ml til blendning, væsker

Ledningslængde: 70 cm

Strømforbrug: 400 W

Spænding: 220-240 V, 50-60 Hz

Sikkerhedsklassifikation: Klasse 1

Oprindelsesland

Kina

Udviklingsfaser

Fase: 1 år +, 6-12 måneder, 6 måneder +

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2020‑12‑30

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 38708 69

www.philips.com

http://www.philips.com/

