Steba CM3 3 az 1 ben Muffin, sütigolyó, fánk sütő
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Kinek ajánljuk
Egy készülék, mely legalább három különböző formájú sós és édes finomság elkészítésére is alkalmas, ez a STEBA CM3 süteménykészítő
3az 1-ben.

Muffin, sütinyalòka és fánk elkészítése egy készülékkel
Hogy lehetséges ez? A Steba CM 3 süteménykészítővel a mini sütemények változatos fajtáit készítheti el otthon, akár a gyerekek
segítségével is. Könnyű használatát a kisebbek is élvezni fogják, hát még az ínycsiklandó végeredményt.
Háromféle sütőlap közül válogathat, melyekben különböző formájú falatkák készülhetnek, mint az amerikai fánk, muffin vagy cake
pop, avagy süti nyalóka, de ez a gömb forma sokféle puffancs, golyó elkészítésére is alkalmas.
A tapadásmentes lapoknak köszönhetően pillanatok alatt eltávolíthatja a kész süteményeket a formából és készülhet az újabb adag.
Nincs többé olajszag a lakásban. Felejtse el a sok liter olajat, ami a fánk sütéshez vagy a fasírtok kisütéséhez kellett és utána már
nem tudta mire felhasználni. Ezen túl elég pár csepp zsiradék, ami biztosan nem megy kárba.
Nem csak desszert készítésére ajánljuk, süsse meg a muffin formában a vendégváró húsgolyókat, melyet barátai, családtagjai is
imádni fognak.
A cake-pop őrület
A cake-pop a kicsik és nagyok kedvence, ami nem más, mint a süti nyalóka. A színesebbnél színesebb süti nyalókákat, akár
cukormentesen is elkészítheti a Steba CM3 süteménykészítővel.
Óvodába vagy iskolába lesz a szülinapi zsúr és nem tudja, mivel lepje meg a kicsiket? A süti nyalóka változatosan elkészíthető ízletes
nyalánkság, megalkotásában pedig az ünnepelt is szívesen fog segíteni. A gyerekek mellett a felnőttek kedvence is lehet a STEBA CM3
süteménykészítő, mert az egyszerűen elkészíthető süti nyalókákkal garantált lesz a siker, ha az ebéd utáni desszertről van szó. Ha pedig
sütemény helyett sósra vágyik, akkor a sós finomságok tárháza is elkészíthető ebben a cake-pop készítő formában.
Készítsen húsos, zöldséges fogásokat is a CM3-al!
Pikáns húsgombócot, fasírtot is süthet a cake-pop formában. Felejtse el az olajban sült fasírt utáni kellemetlen szagot, süsse ki húsos
gombócait vagy készítsen vega zöldséggolyókat a Steba CM3 süteménykészítőben.
Hozza el otthonába Amerikát
A Steba CM3 süteménykészítő 3 az1-ben második választható sütőlapja a fánk formájú tapadásmentes sütőlap. Az amerikai fánkok
jellegzetessége, hogy a fánkok közepe lukas és mázzal van borítva. Az egyidejűleg 7 db amerikai fánk készítésére alkalmas sütőlappal és
a Steba CM3 süteménykészítő géppel gyorsan elkészülnek a fánkok a vasárnapi asztalra. Kezelése gyerekjáték, a csoki vagy puncs mázas
fánk a gyerekek kedvence lesz. Készítse el otthonában saját kezűleg fánkjait kellemetlen olajhasználat nélkül.

Cupcake a muffinimádók kedvence
A Steba CM3 süteménykészítővel a süti nyalókák és fánkok mellett muffint is készíthet és még muffin papírra sem lesz szüksége. A muffin
forma gondoskodik a megfelelő külalakról. A muffin formákba nem csak édes tésztát süthet, hanem akár rizsfelfújtat, zöldség fasirtot,
bundás kenyér puffancsot vagy akár köretként krumplipürét is. Vendégváró falatnak, vagy házibulira pedig húsos fasírtokat is
sorakoztathat a tányérra. Mindezeket egyszerűen egy készülékkel készíthet el, ami nem foglal el sok helyet a konyhában. Válassza a
Steba CM3 süteménykészítőt és süssön egyedi gombócokat, muffinokat pillanatok alatt vagy készítsen mini tortákat ajándékként.

CM3 süteménykészítő ajándékba
A Steba CM3 süeménykészítő 3 az 1-ben készülék igazi ajándék azoknak, akik imádnak sütni vagy édes szájúak és mindig valami gyors
megoldásra vágynak.
A Steba CM3 Sütemény készítővel a vendégváró falatokat, akár édes akár sós változatban is elkészítheti. Sütés közben a család tagjai
együtt sürgölődhetnek, olyan mini tortákat is elkészíthetnek, melyeket öröm együtt behabzsolni.
Sütögessen gyermekeivel, éljék át a hasznos és kellemes időtöltést örömmel. Tinédzsereknek, háziasszonyoknak remek karácsonyi
ajándék, szülinapi ajándék is lehet,
mellyel az ételkészítési repertoárját jól kibővítheti.

Saját magának vagy ajándékba szeretne STEBA süteménykészítőt? Döntse el, s ne késlekedjen, rendelje meg a Steba CM3
süteménykészítőt és süssön változatos finomságokat Ön is.
Teljesítmény: 800 W (230V)
3 féle sütőlappal
Csúszásgátló talpak a készülék alján
Rozsdamentes acél ház
Receptmelléklettel
Méret: 10 x 22,5 x 25,5 cm
Súly: 2,3kg
1 év garancia

