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Kinek ajánljuk
Aggodalmakkal teli rizsfőzés? A STEBA elektromos rizsfőzőjével ez már a múlté! Ezzel nem csak a siker garantált, de a kényelmes elkészítés is! Ezt a könnyen
variálható ételt Ön is egyszerűen elkészítheti elektromos rizsfőzővel!

A STEBA RK2 elektromos rizsfőző Önnek ajánljuk, ha:
1. Sok rizst

fogyaszt a család, de Önnek macera az állandó elkészítés.

2. Kezdő szakácsnő,
3. A sok éves rutin

ellenére sem garantálja a tökéletes köretet. Az elektromos rizsfőzővel ideje ennek véget vetni!

4. Ha nem erőssége
5. Konyhai

így elkél a konyhában egy rizsfőző.

az idő figyelése, amiről a rizsfőző gondoskodik.

készülékeitől elvárja, hogy ne csak hasznosak legyenek, de dizájnjukkal díszítsék is konyháját! Ebben az esetben tökéletes választás ez a rizsfőző!

+1 A STEBA német minőségű elektromos rizsfőző hosszútávon nyújt segítséget a mindennapokban!
Kezdő háziasszonyok ne hagyják, hogy egy egyszerűnek mondott rizsfőzés kifogjon rajtuk! A hagyományos megoldás helyett használjanak elektromos rizsfőzőt és zsebeljék be a
sikereket!
Túl sok vagy épp kevés a hozzáadott víz? Az elektromos rizsfőző a megadott arányokkal gondoskodik a megfelelő mennyiség felhasználásáról!
Nincs tuti recept a főzés idejére, az utána történő párolásra? Ha ezzel készül a köret, erre nincs is szükség!

Egészséges tápláló étel?
Tudta Ön, hogy a rizs esszenciális aminosav összetétele miatt az állati fehérjékhez hasonló biológiai értékű? És hogy egyes fajtái rákmegelőzőek? Egyen Ön is gyakrabban a teljes
értékű, tápláló alapanyagból! Az elektromos rizsfőzővel nem kell hosszasan bajlódnia a pergő szemekért, ami ráadásul nem csak egészséges, de sokféleképpen variálható is!
A STEBA RK2 elektromos főzőben párolhat halat, zöldséget is, teljessé téve ezzel az elkészült rizst.
Egyszerre max. 1,8 kg rizst fözhet benne.
Méretek: 29 x 28 x 28 cm
Teljesítmény:700 W
Űrtartalom: 3,5 liter
Súly:3,5 kg
2 év garancia

