AP

Utworzono : 25 luty 2018

> Wyciskarka wolnoobrotowa MUKE

Wyciskarka wolnoobrotowa MUKE
Model : Wyciskarka wolnoobrotowa MUKE
Producent : Wyciskarka wolnoobrotowa MUKE
Możliwość zakupu na raty
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem na raty zadzwoń: �71/343 51
00,�71/344 53 03,�510 214 445
Wyciskarka wolnoobrotowa Mu-2G przeznaczona jest do przyrządzania
odżywczych soków z warzyw i owoców. Świetnie sobie radzi z
produktami zarówno twardymi jak i miękkimi. Pozwala na wykonanie
koktajli z mrożonych owoców czy masła z orzechów. Wyciśnie
ekstrakt z korzeni np. imbiru, trawy, liści i ziół. Co więcej, jako
urządzenie wielofunkcyjne pozwoli przyrządzić gęstsze soki - �smoothie,
shake'i, dżemy, sorbety, babyfoody, pesto, mleka roślinne czy masła.
Tylko od naszej pomysłowości zależy, jakie dania wykonamy za
sprawą wyciskarki.
�
Muke Mu-2G to najwolniejszy model na rynku. Jedyne 30 obrotów na
minutę powoduje, że warzywa i owoce podczas wyciskania soku nie
podgrzewają się, a co za tym idzie nie dochodzi do utleniania się cennych
składników odżywczych. Podczas swojej pracy urządzenie dokładnie
wyciska warzywa i owoce, przez co pulpa jest niezwykle sucha.
�
Model ten jest bezpieczny dla dzieci. Pozwala na samodzielne
przyrządzanie ulubionych napojów zachęcając maluchy do brania
udziału w powstawaniu zdrowych posiłków. Aby zachować standardy
bezpieczeństwa posiada dwa otwory wsadowe. To sprawia, że pracuje z
taką samą wydajnością jak inne wyciskarki na rynku, chroniąc malutkie
rączki przed skaleczeniem.
�
Jako produkt premium charakteryzuje się japońską jakością wykonania.
Wszystkie elementy zaprojektowano z dbałością o detal.
Wyprodukowano je z komponentów trwałych, odpornych na zrysowania i
bezpiecznych dla zdrowia (bez Biosfenolu A). Wyposażono ją w
najmniejszy i najlżejszy silnik w swojej klasie. Dodatkowo jest niezwykle
cicha (około 40-50 dB - wartość odpowiadająca szmerowi biura). Łatwo
się ją czyści i użytkuje, dzięki czemu pozwala na zmianę nawyków
żywieniowych bez większego wysiłku.
�
W zestawie znajdują się 3 sita, a każde z nich można wykorzystać w
innym celu kulinarnym. Pierwsze, z drobniutkimi otworkami, przeznaczone
jest do klarownych soków z niewielką ilością miąższu (który można
usunąć z napoju za pomocą separatora piany). Dzięki korkowi
"niekapkowi" gromadzone w misie soki mieszają się ze sobą tak, by
powstał jednorodny, wieloowocowy lub wielowarzywny napój. Na tym
sicie można przygotować również mleka roślinne np. z migdałów
czy soi. Mleko sojowe możemy następnie użyć do zrobienia tofu. To
sito świetnie sobie radzi z twardymi warzywami i owocami takimi jak buraki
czy marchew. Drugie, z większymi otworami, pozwala przygotować gęste i
sycące koktajle z większą ilością włókien. Tutaj zaleca się użycie
miękkich owoców takich jak truskawki, winogrona czy gruszki. Na nim
wykonamy także placki ziemniaczane, sos do spaghetii oraz desery takie
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jak mus bananowy z czekoladą. Aby nie marnować cennych
mikroelementów zawartych w owocach i warzywach - z pulpy można
wykonać peelingi i maseczki do naturalnych zabiegów kosmetycznych.
Trzecie sito, tak zwane ślepe, które nie posiada żadnych otworów,
pozwala na zmiażdzenie owoców na mus o gładkiej konsystencji.
Dzięki niemu mogą powstać także bazy do zup-kremów, lody i sorbety
czy masła orzechowe.�
�

Cena : 1.799,00 zł Brutto ( 1.462,60 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 sierpień 2017
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