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Evolution Mix 2.0

Ontwikkelingen gaan door..

Recepten en gebruikstips
Voor recepten: www.delmo.nl/links
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BEDIENINGSPANEEL

1. Controlelampje : wanneer het lampje rood is, staat het apparaat in
stand-by en wanneer het lampje blauw is, is het in bedrijf.

2. Aan/uit-knop : regelt de start en beëindiging van het bereidingsproces.
3. Turbo : stelt de motor op het maximumtoerental in.
4. Timer : stelt de tijdsduur in.
5. Temp : stelt de temperatuur in.
6. Speed : stelt het toerental van de messen in (10 stappen)

ACCESSOIRES
De Thermoblender wordt geleverd met diverse accessoires, onderstaand staan ze op een rijt je.

De stoompan
De stoompan bestaat uit vier onderdelen:

1. Onderpan van de stoompan:
Dit onderdeel past op dezelfde manier op de beker als
het deksel. De functie van het onderdeel is het opvangen
van gescheiden vloeistoffen tijdens de bereiding.
Bij gebruik van de stoompan vervangt de onderpan het
deksel van de beker (in de plaats van het deksel is nu de
onderpan op de beker geplaatst).

Doe in de onderpan van de stoompan geen ingrediënten
die bereid moeten worden. De enige functie van de
stoompan is namelijk om het water dat tijdens het stomen
condenseert, op te vangen en daarna te verwijderen.

2. Diepe stoominzet:
Dit onderdeel past op de onderpan van de stoompan en
hierop moet te stomen voedsel geplaatst worden.

3. Platte stoominzet:
Dit onderdeel is een minder diepe stoominzet, die gebruikt kan worden voor het stomen van andere
soorten voedsel dan in de hierboven beschreven diepe stoominzet gestoomd worden. Er kan
tegelijkertijd op twee niveaus voedsel gestoomd worden.

4. Deksel:
Het deksel verhindert dat er stoom ontsnapt. Het houdt de stoom in de diepe en platte stoominzet.
Zo blijven de temperatuur en luchtstroom behouden, waardoor de bereiding verbetert. De stoompan
past of wordt bevestigd op de beker. Hij heeft dezelfde sluiting als het deksel.
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het Mandje
Het mandje kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:
 Als vergiet;
 Het voedsel, zoals korte pasta, tijdens de bereiding tegen de messen

beschermen;
 Recepten met veel saus bereiden;
 Stomen.
Gebruik de spatel om het mandje van de beker te verwijderen wanneer
deze warm is.

Mengaccessoire
Het mengaccessoire is ideaal om eiwit en slagroom te kloppen.
Hierbij moet toerental 1, 2 of 3 gebruikt worden. Gebruik met dit
accessoire nooit een hoger toerental. Het mengaccessoire past op het
bovenste gedeelte van de messen. - Gebruik het mengaccessoire niet in
combinatie met de TURBO-functie.

Spatel
De spatel is bedoeld voor het mengen van voedsel en het verwijderen
van voedsel dat aan de binnenzijde en op de boden van de beker is
achtergebleven. Dankzij de vorm van de spatel kan de gebruiker
het mandje van de beker verwijderen zonder te verbranden. Hiertoe
moet het uiteinde van de spatel in een van de openingen van het
mandje
geplaatst worden.

Messen
De messen zijn gemaakt van roestvrij staal en kunnen eenvoudig
uitgenomen worden.

SPECIFICATIES

aansluitwaarde 230 V ~ 50 Hz temperatuurbereik 37-130°C.
nominaal vermogen 1600 Watt toerentallen 100-10.000 tpm
verwarmend vermogen 1000 Watt behuizing kunststof
afmetingen mm H320 x B440 x D230 mengbeker roestvrij staal
inhoud mengbeker 2,0 liter capaciteit mengbeker 1,5 liter

De Thermoblender wordt geleverd met een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing .
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De Marendo Thermoblender is een samenstel van keukenapparaten. Deze verwarmt tijdens het
mengen of mengt tijdens het verwarmen. Gewoon stevig blenderen kan natuurlijk ook.

Het verwarmingselement en de krachtige messenmotor stellen u in staat om snel te werken en door
de Thermoblender gecontroleerde processen uit te laten voeren zonder dat u er omkijken naar heeft.

Mixen
Fruitsorbets of cocktails naar wens met gemalen ijs - een kleinigheid voor de Thermoblender.

Hakken
De Thermoblender hakt bliksemsnel uien, knoflook, kruiden, vlees...

Verpulveren
Suiker wordt in seconden poedersuiker - puur of gearomatiseerd met kaneel- of vanillestokken.

Fijnraspen
Grof of fijn in seconden: parmezaan, aardappelen of paneermeel steeds vers in de gewenste
hoeveelheid.

Roeren
Aan het fornuis staan en roeren : deze tijd is voorbij. Door de machine wordt zachtjes omroerd zoals
met de hand. Ook meer delicate ingredienten (zoals bijv. noedels en vlees) blijven heel, in het
bijzonder wanneer de stand zachtjes roeren ingesteld.

Emulgeren
Bereid mayonaise, aioli of saladedressings met de ingredienten en de kruiden volqens uw smaak.

Opkloppen met de Vlinder
De vlinder wordt gebruikt om ingredienten, bijv. eiwit of slagroom, luchtig te mengen of op te kloppen.
Romige desserts, zoals chocolademousse, worden hierdoor lekker licht en luchtig.

Stomen
Vitaminerijk en gezond eten, vetarm genieten. Stoomgaren is van deze tijd. Met de Thermoblender en
de Varoma zet u moeiteloos een volledig en gezond menu op tafel.

Garen / Verwarmen
Steeds de juiste temperatuur, niets loopt over, niets brandt aan. De gekozen temperatuur wordt door
de temperatuursensor precies aangehouden.

Koken
Soepen, gestoofde producten, groenten, zijst, pudding... de Thermoblender kookt alles voor u. U kiest
de tijd, de temperatuur en de snelheid, de rest doet de Thermoblender. Pureren
Babyvoeding, broodbeleg, aardappel- en groentenpurees, dips en roomsoepen kan u met de
Thermoblender snel en lekker klaarmaken.

Kneden
Koeken en brood naar eigen smaak snel zelf bakken en daarbij geld sparen. Op de deegstand kneedt
de Thermoblender zelfs moeiteloos zware degen voor brood en koeken.

Malen
Degen uit vers gemalen granen zijn rijk aan voedingsstoffen en zeer gezond. De Thermoblender maalt
aile granen en olieachtige zaden zoals noten en sesam.


