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Kinek ajánljuk
Szereti Ön a különleges edényeket? Szeretne gyorsabban és egészségesebben főzni, de fél a szelepes kuktától? Tervezi konyhájának
felfrissítését, edényeinek lecserélését? Élvezi a színek hatását lelkére, szívesen veszi körbe magát élénk színekkel? Akkor ismerje meg a
svájci Kuhn Rikon prémium edényeit!
A Kuhn Rikon HOTPAN edényeket Önnek ajánljuk, ha:

1. szeretné élvezni a svájci ötletességet, s kényelmet minden főzésnél
2. szeretne időt megtakarítani, hogy többet lehessen családjával
3. szereti a zöldségeket párolva fogyasztani, kevés zsiradékkal főzni
4. fél a hagyományos kuktáktól, de még is szeretné valahogy megoldani, hogy gyorsabban tudjon főzni,
5. már régóta vágyik egy hőmegtartó edénycsaládra a mindennapjaiban, mert kiszámíthatatlan, hogy mikor ül le a család vacsorázni
6. nem szeretne külön tányérokat a főzéshez, a tálaláshoz, kifejezetten olyan lábasokat keres, melyek elég mutatósak ahhoz, hogy
mindkét műveletet meg tudják oldani az Ön számára
+1 szeretne egy új, innovatív edényeket, mely értékálló, s jó minőségű, SVÁJCI

Gondoljon elismeréssel azokra a svájci mérnökökre, akik valóban a hivatásuk szerelmesei! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a HOTPAN
edénycsalád! A Kuhn Rikon gyár nevéhez fűződik a szelepes kukták létrejötte, a svájci gyár folyamatosan fejleszt a tartósság és az
egyszerűség érdekében!

A HOT PAN edénycsaládot azon háziasszonyoknak fejlesztették ki, akik szeretik a könnyed módszereket, oda vannak, ha különleges
színekkel dobhatják fel környezetüket, de mindemellett alap követelmény a modern, minőségi kivitelezés.
Készítsen családjának, vagy kisbabájának mennyei ételeket a HOTPAN lábasokban, élvezze az ételek intenzív színeit, a sziporkázó
illatokat, varázsolja el szeretteit az ételek igazi ízével!
Öntse el büszkeséggel a tudat, hogy igazán körszerűen főz, hiszen a párolandó zöldségek és a finoman fűszerezett husi mellé, alig kellett
zsiradékot tennie!
Tegye vidámabbá és egészségesebbé a mindennapokat a Kuhn Rikon HOT PAN edénycsaláddal!

Tudja, mitől lehet az ebédje fenséges, ha a HOTPAN edényekben főz? Miért marad az étel meleg 2 órán keresztül? Ismerje meg a Kuhn
Rikon edénycsalád működési hátterét is, melyben fény derül a titkokra!

Hogyan működik
Készítsen ízletes rizottót vagy paprikás krumplit a vendégeknek! A konyhai teendők nyűge könnyedebbé válik, azt érezheti, hogy
megtalálta konyhai segítőtársát.

Hiszen a HOT PAN edénynek köszönhetően a főzési idő töredéke az eredetinek, a különlegesen záródó fedőnek köszönhetően, a leves
gyönyörű aranyszínű lesz, megmaradnak benne az értékes vitaminok és ásványi anyagok. Hogy hogyan?

1. A Kuhn Rikon HOTPAN edénycsalád, gyakorlatilag a kuktához hasonlítható. Fedője tökéletesen illeszkedik az edényhez, így teszi
lehetővé, hogy az étel töredék idő alatt megpárolódjon, vagy megfőjön.
2. Nagyon kevés zsiradék, vagy folyadék szükséges a főzéshez, vagy a pároláshoz, ezáltal egészségesebb főtt ételt tud enni az egész
család, és a vitaminok és ásványi anyagok benne maradnak a husiban, zöldségekben
3. Elkészült az ünnepi ebéddel, de a vendégek késnek? Idegeskedés helyett, tegye bele a színes melamin tálba a méretben hozzávaló
HOT PAN edényt, így a finom leves és párolt husik nem fognak kihűlni, még 2 órán keresztül megtartják hőmérsékletüket.
4. A speciális, kiváló minőségű rozsdamentes acél anyagnak köszönhetően a HOTPAN edények valóban értékállóak, hosszú távra
terveznek Önnel a konyhában, az ételek kevesebb zsiradék hozzáadása mellett sem égnek le egykönnyen.
5. Ahány háziasszony, annyi élet, annyi elvárás…A KUHN RIKON gyár ezt is valóra váltotta, hogy mindenki örömére tudjon szolgálni! Az
edények 5 színben, 4 méretben kaphatók, megtalálható a végletesség, mind a színekben, mind a méretben, de az arany középút is!
+1 A színes kiváló minőségű, hőszigetelő melamin tálakat külön is meg tudja vásárolni, így színben harmonizáló, salátás vagy kínáló tálra
tehet szert, vagy keverhet benne tésztát, kínálhat benne gyümölcsöt.
A Kuhn Rikon gyár a rozsdamentes acél lábosokat Svájcban gyártja, s a speciális talpazatukon számozás is látható. Legyen Önnek is
sorszámozott svájci edénye!

Érezze meg, hogy ezekből az acél edényekből nem hagyták ki az anyagot! Tudja meg, mi a titka a hőtartásuknak, hogy tudja a főzés után
2 órával is frissen, melegen tálalni a paprikás csirkét tarhonyával.
Kényelmesen készítheti el a KUHN RIKON Hot Pan lábosában a rizst, rizottót, tarhonyát, s még az ilyen egyszerű ételek, köretek ízvilága is
magával ragadó. Pároljon répát vajon, tálalja burgonyával, s élvezze a répa csodás narancs színpompáját, s gyönyörködjön a Hot pan
műanyag tál vidám színeiben.
Figyelje meg, hogy megváltoztatják a hangulatot a vidám színek a konyhában! Élvezze a főzést, s az azzal járó kényelmet, sikerélményt.
Mindehhez használjon KUHN RIKON Hot Pan edényt.
A svájci gyár szlogenje szerint –angolul– a főzés a KUHN RIKON edényben:
stressless
timeless
energy saving
swiss lesz!

A duplafalú fedél és a párazáró réteg segíti az ételek párolását, s rövid idő alatti elkészítését. Ha a gőz nem szökik el, kevesebb folyadékra
van szüksége, egészségesebb ételeket tud fogyasztani, s rövidebb idő alatt elkészíteni. Mivel a főzés a forrástól számított 10-40 percet
vesz igénybe, átlagosan 20 perc, így Önnek kevés időt kell azon idegeskednie, hogy leég-e az étel, stresszmentesebbé válik a főzés.

Mivel a szokásosnál rövidebb ideig kell a HOT PAN edényben főznie, ezért pénzt /energiát is megtakarít.
Miután elzárta a tűzhelyet, helyezze a lábost a HOT PAN színes műanyag tálba és hagyja ott pihenni további 20 percre. Az étel a tálban
tovább párolódik, s meleg marad. Ha nem nyitogatja gyakran a lábos fedelét, akkor még 2 óra múlva is meleg marad az étel, s tálalható.
Jöhetnek a késős vendégek, nem jelent gondot, Ön melegen tálalhatja az előre elkészített vacsorát, finom fogásokat a KUHN RIKON
pompás edényében.
Az általunk forgalmazott KUHN RIKON svájci edénycsalád HOT PAN edényei és salátás táljai sziporkázó színekben tündökölnek, így
varázsolnak életteli légkört otthonába, adnak páratlan életérzést a főzésnek!
Vigye haza, próbálja ki és élvezze az egészséges főzést, gyönyörködjön a varázslatos színek pompájában!
Tegye a tűzhelyre az acél lábost, a forráspont után a fedő pereménél a gőz gyöngyözni kezd, ekkor Ön forgassa-pörgesse a lábos fedelét a
fogantyújánál fogva, ezzel biztosítva a párazáró réteg kialakulását. (a Kuhn Rikon edényt a belül jelzett jelölésig, max ¾ részig szabad
csak megtölteni)
A pára benntartása mellett a nyersanyagok típusától függően további rövid idejű főzésre van csak szükség.
Zöldségfélék és tészták, rizs, burgonya: kb 10 perc
Csirke: 15-25 perc a mennyiségtől függően
Sertés: 20-30 perc (a hústól és a mennyiségtől függően)
Marha: 30-40 perc ( a hústól és mennyiségtől függően)
Rendelje meg most, élvezze a konyhájában a stresszmentes, idő-és energiatakarékos főzést a svájci KUHN RIKON edényekben, s
legközelebb ajándékozáskor barátai, rokonait is lepje meg e csodálatos svájci edényekkel!Rendelje meg most!
A választható színek: fekete, zöld, piros, kék és narancs
A választható méretek: 1, 2 ,3, 4,5 és 5 literes
Az edények használhatók indukciós főzőlapon is!

A HOT Pan edény 1 acél lábosból, 1 dupla falú acél fedőből és 1 hőálló tálból áll.
A HOT PAN színes tálak külön is megrendelhetők. A különféle salátástálak egymásba illeszthetők, könnyen tárolhatók. Aljuk csúszásgátló
gumival felszerelt. Egészítse ki konyháját a KUHN RIKON edényekhez illő színes késekkel, keverőlapátokkal!
Ismerje meg a KUHN RIKON konyhai eszközöket is!

