Steba SM4 Smoking Box, Elektromos füstölő
Gyártó: Steba
Cikkszám: SM4
Ideális ételek aromásítására
sonkához, sajthoz, húsokhoz
akár zöldségekhez is
25 cm-es füstölőtömlővel
fa chipsszel használható
Elemmel működik
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Kinek ajánljuk
Régóta keres egyszerű füstölési megoldásokat ételeinek ízesítésére? Imádja a füstölt sajtot, füstölt sonkát és mindent ami füstölt ízű?
A Steba új Füstölő dobozának köszönhetően otthon is füstölhet már, mindezt külön füstölő kamra vagy más bonyolultabb felszereltség nélkül!

A Steba füstölője otthoni ételek aromatizálásához
Az elektromos grillt kedvelőknek nem kell tovább hiányolniuk a faszenes grillezéskor megszokott aromás, füstös ízeket egyik sült hús elkészítésénél sem.

Kinek ajánljuk és mely esetekben a Steba füstölő dobozát:
mindenkinek, aki imádja az aromás, füstös ízjegyeket, akár húsoknál, akár zöldségeknél, vagy sajtoknál
a beltérben grillezőknek, akár a téli szezonra, vagy ha elektromos grillsütője van és hiányolja a grillezéskor megszokott füstöt.
aki nem étel tartósítás céljából szeretne füstölni, pusztán csak az aromatizálás kedvéért, az ételek ízesítéséért,
aki gyorsan szeretne füstös ízt adni az ételeknek, akár előre porciózott adagoknak külön külön
ha a már szuvidált ételeknek adna egy kis pikánsabb ízt, füstös jegyekkel
ha vadas ételeket szokott fogyasztani, vadászni szokott és egyszerűbb megoldást keres a füstölésre ízesítés céljából,

Hogyan működik a Steba füstölő doboza?
Csak helyezze be az elemeket a dobozkába. Töltse be a füstölőkamrába a fa csipszet. Tegye rá a tömlőt a doboz nyílására, majd gyújtsa meg a kamrába tett csipszet. Indítsa el a Steba
füstölő dobozt. A füst elindul, a ventilátor pörög, a tömlőt pedig helyezze egy zacskóba, tálba vagy más fedett tartóba, melybe előzőleg a füstölendő ételt már beletette. Pár másodperc
és az ízek összeérnek!
Imádja a füstölt ételek ízét? Akkor ne várjon tovább, készítsen otthonában ízletes, füstös ételeket minden nap. Rendelje meg, elsőként a Bonairshopban!
A Steba füstölő doboza nem alkalmas ételek tartósítására.
4db AA elemmel működik

A csomag tartalma:
1db Elektromos füstölő (elemek nélkül)
1db Flexibilis cső
1db zárható tasak
2 csomag speciális füstölő fa őrlemény
Teljesítmény: 0,6W
Súly: 0,2 kg
Méretek: 23 x 4 x 4 cm
1 év garancia

