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Kinek ajánljuk
Szeretné már régóta megörvendeztetni édesszájú gyerkőceit, barátait valami új finomsággal, de nem volt eddig semmi ötlete? Szeretné
családját megóvni a bolti adalékanyagoktól, szeretne nekik házilag kedveskedni? Ha mindezt meg szeretné duplázni, ismerkedjen meg a
Cloer 1329 gofrisütővel, mellyel két gofrit tud egyszerre elkészíteni, szerettei legnagyobb örömére!
A Cloer 1329-es gofrisütőjét Önnek ajánljuk, ha
1. gyerekei unják már a szokásos szendvicseket tízóraira? Csomagoljon nekik sajtos, körözöttes, szívecske alakú gofrikat
2. igénye van arra, hogy a szokásos ebéd, vagy uzsonna mellé legyen egy finom, változatosan elkészíthető desszert is
3. mindig kéznél legyen egy készülék, mellyel pillanatok alatt friss, ropogós tésztacsodákkal kápráztathatja el családját vagy vendégeit
4. a sok extra, életét megkönnyítő tulajdonság mellett, fontos Önnek, hogy az esztétikum is helyet kapjon a konyhájában
5. szereti, ha a praktikus tulajdonságok a helykihasználásban is megvalósulnak
6. gyerekzsúrra készülvén szeretne mosolyt csalni a gyerekek arcára, a szívecske alakú gofrikkal, melyre nem kell sokat várnia
egyiküknek sem, hiszen két gofrit tud egyszerre készíteni
+1 szereti azt az érzést, hogy újra egy minőségi készülékkel egészítette ki konyhai kelléktárát
Képzeljen el egy kellemes családi reggelit, gyermek zsúrt, vagy egy meghitt baráti beszélgetést, és zsebelje be az elismerő pillantásokat,
a tengernyi dicsértet konyhaművészetéért! Egy tökéletesre elkészített, ízlésesen tálalt gofritállal mindig sikert arathat!
Most mindebben segítségére lehet a Cloer 1329 gofrisütő, melyben két gofrit tud egyszerre elkészíteni. A felszolgálásnak pedig csak az Ön
fantáziája szabhat határt! Szedje szét a kerek formát, így a kis szívecskékkel tegye körbe a tálat! A közepére tegyen idénygyümölcsöket,
melyeket megcsorgat egy kis vanília pudinggal! Meg is fordíthatja: a gofrira kerülhet például csokipuding, a tetejére pedig málna, eper
vagy meggy. Körtével is kiváló.
Varázsolja el gofrival álmai férfiját, vegye le lábáról! Készítsen sós sajtos gofrit. Desszertnek pedig egy édes változatot, kenje meg
vaniliakrémmel, a tetjére tegyen meggydzsemet. Tudja ugye, hogy a férfiakhoz a hasukon keresztül vezet az út?
Ismerje meg a Cloer gofrisütő nyújtotta kényelmet, az öntvény, masszív készüléket, melynek tapadásmentes bevonata garantálja az Ön
sikerét.

Tudjon meg többet a technikai hátteréről, működéséről is!

Hogyan működik
Ismerje meg, hogyan tud kényelmesen és könnyedén gofrikat készíteni!
1. a Cloer 1329 gofrisütő egyszerre két gofrit tud sütni, melyek amint készen vannak, a készülék fénnyel jelez
2. a sütőlap szuper éles fogazattal és tapadásmentes bevonattal van ellátva, amelynek köszönhető, hogy a gofri nem fog leégni, kevés
zsiradék kell az elkészítéséhez és a tisztítás könnyedén elvégezhető
3. ezzel a gofrisütővel külön-külön kedveskedhet szeretteinek, hiszen minden sütésnél szabályozhatja a barnítás erősségét
4. a sütőlap igazi masszív, minőségi öntvény, mely tökéletesen tartja a hőt, így a gofrik mindig tökéletesen át tudnak sülni.
5. a készülék kis helyen tárolható az oldalára állítva, a kábel nem fog konyhájában, polcain galibát okozni, mivel praktikusan
körbetekerhető helye van a gofrisütőn.
+1 a polírozott rozsdamentes acél burkolat igazán elegáns megjelenést kölcsönöz, a Cloer
konyhájában

dupla gofrisütő esztétikus látványt nyújt a

Készítsen fogyókúrázó barátnőinek alacsony energiatartalmú lisztből sós gofrit! Olvasszon hozzá sajtot, és mártogassák bele a kis
szívecske falatokat! A Cloer 1329 gofrisütő mindeközben keményen dolgozik csakis az Ön kényelméért! Lisztérzékenyek is bátran
használhatják, élvezhetik a gofri nyújtotta örömet.

Készítsen gofrit gluténmentes lisztból!
Vigye el otthonába a gofrisütés új élményét, szerezzen mindig elérhető örömet családjának, barátainak a Cloer 1329 gofrisütővel!
Rendelje meg most azonnal, kérheti akár házhoz szállítással is!
Használja mielőbb, vigye el raktárról azonnal - 2 év garanciával!
Technikai adatok:
Sütőlap átmérő: 16,5 cm
Súly: 3,2 kg
Teljesítmény 1200 W

