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Kinek ajánljuk
Gyors vacsorát tálalna? Szeret egészségesen étkezni? Egy kis méretű grill készülék méltó társa lehet ebben. Élvezze az utánozhatatlan
ízeket, most bárhol, bármikor.Fedezze fel a kényelmes grillezés titkait a STEBA grillel!
A STEBA VG 90 grillsütő Önnek való, ha:

1. örömmel fogad egy olyan társat az ételkészítésben, ami gyorsan bemelegszik, úgyhogy rövid idő alatt elkészítheti saját vagy kis
családja vacsoráját
2. utálja az egészségtelen, elszenesedett ételdarabokat, noha ez eddig együtt járt a grillezéssel. Ennek most véget vethet, csupa
egészséges falatra tehet szert
3. imádja a sikerélményt; jóleső érzéssel tölti el, ha olyan fogásokat tálalhat, amelyek után családtagjai mind a tíz ujjukat megnyalják
4. szeretné a húsok, a zöldségek, a számtalan változatos étel valódi zamatos ízét felfedezni, és ha szeretné, hogy megdícsérjék
szakácsművészetét
5. szeret gyorsan és kényelmesen ínycsiklandó fogásokat alkotni, akár munkahelyén, ebédidőben friss grill étellel jóllakni
6. nem szereti a zsírban tocsogó, elszenesedett ételeket, amelyek gasztronómiai értéke igen csekély és még egészségére is ártalmasak
7. szereti a grillezés élményét élvezni akár télen is, vagy nyári rosszidőben
8. szereti a praktikusságot, s a könnyű hordozhatóságot.
9. szereti a gazdaságos, automatikus eszközöket, amelyek a számtalan különböző funkcióval könnyítik meg az Ön mindennapjait
+1 nem csak a belbecs, hanem a külcsín, valamint a hosszú távú megbízhatóság is

fontos Önnek

Imádja a grillételeket, és várja már a nyarat, hogy újra átérezhesse a grill partik hangulatát?

Ezzel a grillsütővel akár télen is grillezhet, nincs kitéve az időjárás viszontagságainak. Egészséges grillételeket készíthet akkor is, ha esik,
vagy ha odakint zimankó van.
Netán a munkahelyére is elviheti, az ottani étkezőben is gyorsan finom ebédet rittyenthet, s friss grillezett husit, zöldséget ehet.

Kápráztassa el családját, kollégáit ötletességével, konyhaművészetével. Ámulatba ejtheti őket a gyorsan elkészülő ízletes grillzöldségeivel,
mennyei husijaival.

A siker és az élmények garantáltak, hiszen ennek a technológiának köszönhetően, amíg zsír távozik a húsból, addig az ásványi anyagok
nem sülnek ki. Nincs fröcskölés és órák hosszat tartó takarítás, csak zamatos falatok.
Ismerje meg a STEBA VG 90 működését is!

Hogyan működik
A siker és az élmények garantáltak a STEBA modern technológiájának köszönhetően.

Válassza az élményt és mellé a sikerélményt, melyet a STEBA grillje nyújt Önnek.

Fedezze fel a STEBA VG 90 grill összes előnyét!

1. Bárhol elhelyezheti egy sima felületre, ahol elektromos áramhoz tudja csatlakoztatni. Akár magával is viheti nyaraláshoz,
campingezéshez, hajózáshoz, nincs nagy helyigénye
2. A kellő magasságú peremnek köszönhetően nem fog zsírban úszni az egész lakás, bátran használhatja nemcsak teraszon, hanem
beltérben is.
3. Amint kész az étel, papírtörlővel tisztára törölheti a sütőfelületet.
4. A sütőlapba integrált fűtőszálnak köszönhetően gyorsan felmelegszik és egyenletes hőeloszlással dolgozik. A hűtőből kivett
alapanyagok is gyorsan és egyenletesen sülnek át.
5. Könnyen tudja Ön a hőmérsékletet szabályozni, ezáltal a különféle ételeket különböző hőfokon sütni, netán melegen tartani.
6. A Low-fat technológia miatt az ételek megőrzik vitamin és ásványi anyag tartalmukat, ízüket, a húsok nem fognak kiszáradni, a
zsiradék pedig az alsó gyűjtőtálcába folyik le. Tudja milyen finom szósz készíthető a kisült szaftból? Próbálja ki!
7. A tapadásmentes sütőlap rácsán süthet hússzeleteket, zöldségeket, piríthat kenyeret.

+1 A lekerekített, elegáns forma ötvöződik a praktikummal.

Süssön húst, gombát vagy bármilyen zöldséget – készítse el kedvenc receptjeit és kóstoljon bele az ízek világába. Varázsolja az élményt
SIKERÉLMÉNNYÉ!
Szerezze meg most, vigye haza a STEBA grillt mielőbb és élvezze a finom ízeket, s arassa le az elismerő szavakat, dícséretet.

Most akár azonnal az Öné lehet raktárról, 2 év garanciával!

