Steba EK5 Automata tojásfőző
Gyártó: Steba
Cikkszám: EK5
Elektronikus tojásfőző automata
8 tojás elkészítése
elektronikus folyadékszabályozás
rozsdamentes acél ház
kiegészítő tálak buggyantott tojásokhoz
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Kinek ajánljuk
Tudta Ön, hogy a tojásban az összes létfontosságú vitamin megtalálható?
Emellett a tojás rengeteg ásványi anyagot is tartalmaz? Könnyen emészthető és napi fehérje szükségletünk 12%-át biztosítja! Tehát
tojásra fel, fogyaszzon is minél többet!
Lágy tojást reggelizne, de nincs ideje a kapkodásban az időt figyelni? A gyerekek kemény tojást kértek, de a sietségben lágy maradt?
Használja a STEBA EK5 tojásfőzőt, ha:
1. Önnél sűrűn kerül az asztalra kemény vagy lágy tojás akár magában, akár más ételek részeként (pl. tojásos rakottkrumpli).
2. Nem mindig olyan állagú tojást eszik, mint amit eredetileg megkívánt.
3. Ön is megtapasztalta már, hogy a buggyanott tojás elkészítese ugyan nem nehéz feladat, de nagyon könnyű elrontani.
4. Ha szívesen dolgozik korszerű, automata, kevés odafigyelést igénylő konyhagépekkel.
5. Ha egy étkezésre 3-4 tojásnál több tojás fogy el.
Vessen véget a bosszankodásokkal teli tojásfőzésnek, próbálja ki a STEBA EK5 tojásfőzőt!Nézze meg a STEBA tojásfőző működését is...

Hogyan működik
Egyszerre 8 tojás elkészítésére alkalmas.
Az elektronikus szabályozó segítségével nem kell a tojás főzéséhez szükséges vízmennyiségt méricskélnie.
Kis súlya miatt könnyen mozdítható, helyezhető át. Kis mérete miatt könnyen állandósíthat helyet a STEBA tojáfőzőnek.
Nagy teljesítményű, így gyorsan elkészítheti vele a megkívánt állagú tojásokat.
A 2 db kiegészítő tál segítségével tökéletes nehézségek és aggodalom nélkül készíthet buggyantott tojást.
A főtt tojás könnyen elkészíthető és rengeteg módon felhasználható, megoldva ezzel a háziasszonyok örökös fejfájását, hogy mit tegyenek
az asztalra.
Gondoljon csak a zöldségekkel ízesített sonkás-tojásos rúdra, a tojáskrémmel töltött csirkemellre vagy a mimóza tojássalátára!
Ezek vagy más finomságok elkészítésében nagy segítségére lehet a STEBA EK5 tojásfőző!
Küldje el kedvenc tojásos receptjét vagy tapasztalatait a STEBA tojásfőzőről!

