Steba FG 70 Multi kontakt grill
Gyártó: Steba
Cikkszám: FG 70
Kivehető grill lapok
Kihajtható grill felület
Sima és bordás grill lap
Low-Fat technológia
215°C
1800W
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Kinek ajánljuk
Több funkciós grillsütő? Igen, a STEBA FG70 kontakt grill pont ilyen! Használja kontakt grillként vagy szétnyitva parti grillként, de akár toastot is készíthet vele! A
STEBA FG70 asztali kontakt grill tökéletes választás kis családnak, nagy társaságnak!

A STEBA FG70 kontakt grillt Önnek ajánljuk, ha:

1. Nem csak nyáron akarja élvezni a grillezés hangulatát, hanem a STEBA kontakt grillel akár télen is visszahozná azok hangulatát!
2. A kerti partit nem akarja függővé tenni az esőtől, ezért inkább asztali kontakt grillt használna.
3. A grillezést a tűzcsiholás és a hossza takarítás nélkül tudná igazán élvezni.
4. Szívesen tesz egészséges grill ételeket családja elé, amelyek nem szenesedtek el a kontakt grillben.
5. Vendégség esetén nem szeretne a konyhában állni egész nap és kimaradni a nagy beszélgetésekből, inkább a közös főzést kedveli kontakt grillen.
+1 Ha szívesen használ olyan német prémium minőségű konyhai eszközöket, mint amilyen a STEBA FG70 kontakt grill is!
A STEBA FG70 grillsütőt használhatja egyszerűen kontakt grillként.
Ilyenkor a grillezni kívánt étel közvetlenül a grill felületen fekszik, a grillezéskor kisült zsiradék a Low-Flat technológiának köszönhetően egy gyűjtő helyre csurog.
Annak függvényében, hogy Ön mit helyez a kontakt grill felületére, állítsa be a kívánt hőmérséklet!
A kontakt grill lényege, hogy a két grill felület egymásra csukva, két oldalról süti a húst, ennek köszönhetően nem fog konyhája a zsírban úszni, nem égeti meg magát a kifröccsenő
zsiradékkal!
A STEBA FG70 kontaktgrillt használhatja hal sütésre is!
Ilyenkor a két grill felület nem ér össze, hanem a két lap között a számunka és az elkészíteni kívánt ételnek megfelelő magasságot beálltjuk a kontakt grill két oldala között.
Ha nagy vendégséget rendez, használja parti grillként a STEBA kontakt grillt!
Nyissa szét a kontakt grill két oldalát és süssön egyszerre mindkét oldalán! A sima grillfelületen készítsen zöldségeket, sajtot, a rácsos felület a hús sütéséhez kiváló.
A tapadás mentes alumíniumöntvény grill lap kivehető és megcserélhető.
Tegye alulra a bordás lapot és grillezzen szaftosabb húsokat, csirkét, sertést
vagy
tegye alulra a sima lapot és felülre a bordásat, így grillezhet zöldségeket, sajtot, paninit, rákot, temgergyümölcseit.
Bármelyik módban is használja a kontakt grillt, ne felejtse el beállítani a hőmérséklet szabályozót a grillezni kívánt élelmiszernek megfelelően!
A kontakt grill tapadásmentes felületének köszönhetően nem kell órákat sikálni, a grillezés nem egy rémalommal ér véget!
Válassza Ön is a STEBA FG70 kontakt grillt, használja a mindennapokban! Lehet akár nagy baráti összejövetel, ünnepi családi esemény vagy szűk körű vacsora, a STEBA kontaktgrill
bármely alkalommal a rendelkezésére áll!

Hogyan működik
A STEBA kontakt grillt első használat előtt kevés zsiradékkal kenje be, csuka le a fedelét, majd 10 percig a maximum hőmérsékleten süsse ki.Ha végzett, a kontakt grill felületeit nedves
kendővel törölje ki.
Csukja be a kontakt grill fedelét és kapcsolja be a készüléket. Ezt egy piros jelzőlámpa mutatja. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ha a zöld fény kigyullad, azt jelenti a kontakt grill
elérte a kívánt hőfokot, így beteheti a grillezni kívánt ételt.
Grillezés alatt a kis jelzőfény piros és zöld szín között váltakozik. Ez azt jelenti, hogy a kontakt grill termosztátja működik.
A kontakt grill megfelelő hőmérsékletének beállításánál a grillezett étel típusát és az egyéni ízlést kell szem előtt tartani.
A kontakt grillben elkészült ételt óvatosan vegye ki és mindig fa vagy hőálló felületre helyezze.
A kontakt grill mindig legyen becsukott állapotban, kivétel, ha parti grillként használja.
A kontakt grill tisztítása még langyosan a legkönnyebb. A grill felületeket emelje ki, és meleg mosószeres vízzel mosogassa el. Vigyázat, ne mosogasson éles, durva eszközzel, amivel
megsérthetné a kontaktgrill felületeit!
Teljesítmény: 1800W
Grillfelület mérete: 2x 27x 24 cm
Méret: 13,5 x 37 x 36 cm

Súly: 5,4Kg

