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babycook

BABYCOOK® ZARUČUJE

VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD
NA PEVNOU STRAVU
Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat
pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí.

Objevte BABYCOOK ®
a jeho čtyři hlavní funkce.
1. Vaření v páře
Rychlé a zdravé vaření v páře
zachová výživové hodnoty a
přirozenou chuť a vůni potravin.
Za pouhých 15 minut
BABYCOOK® připraví hotové
vařené jídlo. Zelenina zůstane
chutná a přirozeně barevná pro
zdravé stravování!
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2. Mixování
Impulsní mixování je zárukou, že
pokrm pro miminko či batole bude
mít tu správnou konzistenci dle
věku dítěte. Pro jemnější a hladší
příkrm mixujte déle, pro příkrm s
kousky mixujte kratší dobu.

BABYCOOK® není
jen pro miminka!
Můžete připravovat
bramborovou kaši,
smoothies, dipy, dresingy,
zeleninu vařenou v páře a
mnoho dalšího!
BABYCOOK®
se stane vaším nezbytným
pomocníkem v kuchyni!

S tímto doplňkem můžete
snadno uvařit i těstoviny, rýži
či obiloviny!

Připravte si jídelníček na celý
týden zamrazením porcí do
silikonového multi-dávkovače.

3. Rozmrazování

BABYCOOK® vám umožní
rozmrazovat vámi připravené a
zamrazené příkrmy. Díky
rozmrazování s pomocí páry
zůstane zachována konzistence,
chuť i výživové hodnoty příkrmu.

4. Ohřívání

BABYCOOK® ohřívá s pomocí
páry i hotové pokrmy. Stačí
vložit do košíku BÉABA © kelímek
nebo jinou vysokým teplotám
odolnou nádobku a nechat
BABYCOOK® dělat jeho práci.

Špachtle BABYCOOK vám pomůže
bezpečně vytáhnout košík s
uvařeným jídlem bez rizika opaření.

Vložte BÉABA © kelímek do košíku
pro snadné rozmrazení. Tímto
způsobem můžete rovněž
rozmrazovat ovoce a zeleninu.
.
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NABÍDKA

PRO VŠECHNY
POTŘEBY

Ovládání
jednou rukou

Justine, matka Lisy,
6 měsíců
“Líbí se mi, že
BABYCOOK® se velmi
snadno používá i
ovládá. Stačí jen jedno
tlačítko pro ohřívání i
mixování! Je to můj
nejoblíbenější
kuchyňský spotřebič.”

BABYCOOK ®

Snadné
plnění

BABYCOOK®
přednosti:
Vaření v páře
za 15 min i méně
Zachovává vitamíny,
výživové hodnoty, chuť
Snadné použití. …….

BABYCOOK® Original
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Různé
konzistence.

Vařte dvě jídla různých
chutí současně!
Extra velká 1.1L kapacita
je ideální pro vaření
třeba na týden dopředu!
VĚDĚLI JSTE?
Vaření v páře zachovává
v brokolici 84% vitamínu
C ve srovnání
s 30% při vaření ve vodě.
A nevylévejte ani tekutinu
na dně nádoby! Je plná
vitamínů a můžete ji využít
např. jako základ polévky či
pro rozředění
rozmixovaného příkrmu.

BABYCOOK® Plus

Ohřívač lahví
a sterilizátor

Stačí jeden přístroj
pro různé
konzistence!
Pulzní mixování vám
umožní snadno zvolit
konzistenci příkrmu.
Pro dosažení hladšího
příkrmu stačí mixovat
déle.
4/6 měsíců
Hladké

BABYCOOK® Original Plus

7/9 měsíců
Hustší pyré
10/12 měsíců
Pyré s kousky
Od 12 měsíců
Kousky

Prohlédněte si aktuální kolekci na www.beaba.cz, včetně
limitovaných barevných variant.
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COLORS
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Nezbytné doplňky k stravování

8
9
11
10
13

12

15

16

14
1 Dárková sada, obsahuje talíř, misku, hrnek, vidličku, lžičku a bryndák 2 Termoobal 3 Silikonový multidávk ovač do mrazáku 90 ml nebo 150 ml 4 Tritan kelímky 120 ml / 240 ml / 420 ml 5 Evoluclip lahvička & hrnek 6
Ellipse jídelní sada, obsahuje malou & velkou misku s víkem, hrnek, nerezovou vidličku & lžičku, froté bryndák
7 Sítko na koření 8 Váha 9 Babypote®lahvička 10 Nástavec pro vaření rýže 11 Ergonomický příbor 12
Trénovací bryndák 13 Skladovací kelímky 60ml a 120 ml 14 První lžičky 15 Taška na BABYCOOK® 16 Ellipse
Bento termo misky s příbory.
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SPRÁVNÝ VĚK

PRO UVÁDĚNÍ NOVÝCH
POTRAVIN DO ŽIVOTA DÍTĚTE

4-7 měsíců
Zelenina & ovoce
(vařené a hladce rozmixované)

8-9 měsíců
Jogurty, krémové sýry

Brambory

Maso, ryby, vejce
Kuře, telecí, vařené vejce

Tuky
Rostlinné oleje, máslo, smetana

10-11 měsíců
Bylinky, jemné koření

12 měsíců
Plnotučné mléko
Zelenina vařená
Syrové ovoce na kousky

Těstoviny, rýže,
pohanka

Pečivo

Různé druhy pečiva
Luštěniny
Čočka, hrášek

Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru . Každé dítě je
jiné. V případě nejasností konzultujte uvádění nových potravin do
jídelníčku dítěte s vaším dětským lékařem.

RECEPTY PRO
KAŽDÉ OBDOBÍ

Buďte kreativní s BABYCOOK® kuchařkami.

7-8 měsíců

9-12 měsíců

Sladké kuře

Hruškový dezert

› 140g cukety (1/2 hrnku po nakrájení)
› 60g sladkých brambor (1/4 hrnku po nakrájení)
› 10g kuřecích prsou (1/4 hrnku po nakrájení)
› 1 lžička olivového oleje

› 80g / ½ hrnku bílého jogurtu
› 60g hrušky (1/4 hrnku po nakrájení)
› 1/8 vanilkového lusku

1) Omyjte, oloupejte a nakrájejte cuketu,

2) Rozkrojte vanilkový lusk podélně a

brambory a kuřecí prsa na kousky.
2) Vložte ingredience do BABYCOOK’s košíku.
3) Nalijte vodu do zásobníku (úroveň 3) a

vyškrábněte vnitřek. Prázdný lusk vyhoďte.
3) Vložte nakrájenou hrušku a vanilku do košíku.
4) Nalijte vodu do zásobníku (úroveň 2) a přístroj zapněte.

přístroj zapněte.
4) Po skončení vařícího cyklu vyjměte košík a

tekutinu z nádoby nalijte do jiné nádobky.
5) Přesypte uvařené ingredience z košíku do

nádoby a mixujte. Dle potřeby můžete přilít
tekutinu zbylou po vaření, abyste dosáhli
požadované konzistence příkrmu.

6) Přidejte olivový olej.

1) Umyjte, oloupejte a nakrájejte hrušku na kostičky.

5) Po skončení vařícího cyklu vyjměte košík a

tekutinu z nádoby nalijte do jiné nádobky.
6) Přesypte uvařenou hrušku do nádoby, přidejte

jogurt a rozmixujte. Nebo rozmixujte pouze
hrušku a jogurt přidejte na hruškové pyré v
misce. Pro děti starší 12 měsíců můžete ještě
dezert ozdobit a dochutit medem.

www.beaba.cz

