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TÄYDELLISET
TULOKSET
HÖYRYLLÄ

ONNISTUMISEN
ILOA
Toiset uskovat oikoteihin. Me uskomme
että tieto, uusin tekniikka ja raakaainetuntemus ovat ne eväät, jotka auttavat
sinua saavuttamaan tavoitteesi keittiössä.
Höyryn avulla voit viedä ruoanlaiton aivan
uudelle tasolle. Höyry säilyttää ruoan
luonnolliset maut ja ravintoaineet.
Höyry tekee myös ruoan koostumuksesta
ja rakenteesta paremman sekä saa
taikinan nousemaan halutulla tavalla.
Ei ole kyse tempuista tai taikomisesta vaan
yksinkertaisesti siitä, että käytössäsi on
monipuolinen ja toimiva tekniikka.

TIETOJA HÖYRYSTÄ

UUSI VÄLINE
KÄYTÖSSÄSI
ProCombi® -sarja perustuu ammattikeittiöiden
tapaan työskennellä. Höyry on valmistustapana
lempeä ja se sopii hyvin monien erilaisten ruokien
kuten crème bruléen tai kalaruokien valmistamiseen.
Kun höyry ja lämpö ovat tasapainossa, saat esiin
raaka-aineiden parhaimmat puolet – ja voit hallita
ruoanlaittoprosessia täydellisesti. Loppujen lopuksi,
ruokaa laittaessa kyse on aina oikean koostumuksen,
maun ja lopputuloksen saavuttamisesta.

4 X HÖYRY
Maku
Höyry tuo esiin raaka-aineiden parhaat puolet. Ruoka yksinkertaisesti
maistuu maukkaammalta, kun se valmistetaan höyryssä.
Terveellisyys
Höyryn ansiosta raaka-aineiden vitamiinit ja mineraalit säilyvät
huomattavasti paremmin kuin perinteisellä tavalla kypsennettäessä.
Värit
Raaka-aineet eivät menetä väriään tai mehevyyttään. Parsa pysyy
vihreänä, kurpitsa oranssina ja lohi vaaleanpunaisena.
Laatu
Höyry jakaa lämmön tasaisemmin uunissa ja sen ansiosta
myös raaka-aineet kypsyvät tasaisemmin.

ERI HÖYRYTASOT
ANTAVAT ERILAISET
TULOKSET
Vähän höyryä
Sisäpuolesta tulee murea,
ulkopuolesta kullanruskea
ja rapea.
Puolet höyryä
Mehukkuus, maku ja koostumus säilyvät kuivattamatta
raaka-aineita.
100 % höyry
Nopea valmistustapa, joka
säilyttää ruoan värin, maun
ja vitamiinit.

RUOKAINSPIRAATIO

SUOSITTELEMME:
HÖYRYTETTY PARSA
Tavoitteena on lempeästi kypsennetty parsa,
jonka maku ja rapeus säilyvät mahdollisimman
hyvin. Osta mahdollisimman tuoretta parsaa.
Tarkista leikkauspinta ja varmista, että varret ovat
kiinteät ja napakat.

VALMISTUS
Laita parsat uunivuokaan. Aseta vuoka uuniin ja valmista
100 %:lla höyryllä 96 asteessa 6 minuutin ajan (tai kunnes
parsa alkaa pehmetä).

SÄILYTYS
Jos et voi valmistaa parsaa heti, kääri se kosteaan talouspaperiin (mutta jätä nuput peittämättä) ja säilytä pystyasennossa
jääkaapissa.

VALIKOIMA

Olemme jakaneet uunimme neljään luokkaan

MIKÄ UUNI
SOPII SINULLE

PlusSteam

PlusSteam
Kätevällä höyrytoiminnolla varustettu
kiertoilmauuni. Lisäämällä höyryä leipoessasi
saat upean paistotuloksen.

Hyvä tietää uunia valittaessa

25 %

CombiSteam
Kiertoilmauuni, jossa on perinteisten toimintojen
lisäksi 25 % höyrytoiminto. Antaa ruoalle rapean
pinnan samalla kun ruoka pysyy mehukkaana
sisältä. Vie ruoanlaitto aivan uudelle tasolle
höyryn avulla.

100 %

Älykkäät toiminnot
ja parempaa ruokaa
Esiohjelmoidut
reseptit auttavat
sinua valitsemaan
lämpötilan ja
kypsennysajan,
ja integroitu
paistolämpömittari
kertoo, kun ruoka
on valmista.

Yksinkertaisempaa
ja kätevämpää
Selkeä ja helppolukuinen
näyttö helpottaa
ruoanlaittoa ja kiertoilman avulla voit
valmistaa suurempia
annoksia ja paistaa
useita pellillisiä
samanaikaisesti.

Turvallisempi
lapsille ja aikuisille
Uunin luukku
pysyy viileänä
eikä kuumene
liikaa. Lapsilukko
estää lapsia
käyttämästä uunia.

Pitää uunin
raikkaana
sekä sisä- että
ulkopuolelta
Uunin erityispinnoitteen sekä uunikammion erityisen
emalipinnan ansiosta
uuni on varsin helppo
pitää puhtaana.
Pyrolyyttinen
puhdistus muuttaa
rasvan ja lian tuhkaksi
uunin sisällä.

ProCombi®
Kiertoilmauuni, jossa on CombiSteam-uunin toimintojen
lisäksi 50 % höyry, joka toimii erinomaisesti esimerkiksi
ruoan lämmityksessä sekä 100 % höyrytoiminto, joka
tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia. Nauti täydellisesti höyrytetystä kalasta ja vihanneksista. Säilyttää
ravintoaineet parhaalla mahdollisella tavalla.

SousVide

ProCombi® Plus
Kiertoilman, useiden höyrytoimintojen ja
SousViden avulla voit laittaa ruokaa aivan kuten
ravintolakokit. SousViden avulla laitat ruokaa
vakuumipakatuissa pusseissa tarkassa
lämpötilassa, mikä takaa parhaan mahdollisen
maun, laadun ja rakenteen.

RUOKAINSPIRAATIO

SUOSITTELEMME:
LEIVO HÖYRYUUNISSA
Taikina on monimutkainen juttu. Nesteen lämpötila,
vaivaustekniikka, gluteenisäikeiden järjestäytyminen ja
kypsennysajan täydellinen hallinta – kaikkien näiden on
oltava kohdallaan. Höyry antaa sinulle lisää mahdollisuuksia
kokeilla eri olosuhteita ja viimeistellä yksityiskohdat, jotta
leivästä tulee mahdollisimman maukasta.

LEIPOMINEN HÖYRYUUNISSA
Yhdistä kiertoilma ja höyry. Höyry saa leivän kohoamaan
paremmin, tekee siitä mehevän ja antaa sille kullankeltaisen
ja rapean kuoren.

Lisätietoja löydät sivuiltamme aeg.fi. Tervetuloa!

