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Garnki do zada? specjalnych

Lubicie gotowa?? Ja uwielbiam, a jeszcze bardziej kocham je??. W mojej kuchni pe?no jest naczy?
i przyborów, które czyni? gotowanie ?atwym i przyjemnym. W?ród nich s? oczywi?cie garnki i
rondelki. Ostatnio b?d?c w IKEA, zauwa?y?am jednak, ?e w mojej kuchni brakuje garnków do
zada? specjalnych. I wiecie co? S? one po prostu wspania?e!

Zdrowiej, szybciej, smaczniej, czyli gotowanie w szybkowarze
Szybkowar kojarzy mi si? z moj? babci?, która potrafi?a wyczarowa? z niego prawdziwe kulinarne
cuda. Dlatego gdy zobaczy?am go w IKEA, wprost nie mog?am mu si? oprze?. Gotowanie w
szybkowarze ma same zalety.
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Oszcz?dzasz czas i energi?, gdy? przyrz?dzanie w nim da? trwa nawet o po?ow? krócej. Ale to nie
http://tytuurzadzisz.pl
wszystko! Potrawy z szybkowaru zachowuj? wi?cej witamin, aromatu i koloru, dzi?ki czemu
maj? wi?cej warto?ci od?ywczych, a do tego s? po prostu smaczniejsze. W serii VÄRDESÄTTA
znajdziesz naczynia w dwóch ró?nych rozmiarach (4- i 6-litrowe), trwa?e i bezpieczne, które tylko
czekaj? na przeprowadzenie prawdziwej rewolucji w Twojej kuchni.
Garnek do… piekarnika!
A co powiesz na garnek, który b?dzie jednocze?nie naczyniem ?aroodpornym? Takie naczynie
znajdziesz w serii SENIOR. Jego ?eliwna powierzchnia równomiernie rozprowadza i utrzymuje
ciep?o, a tak?e pozwala na stosowanie go w piekarniku.

?atwo go utrzyma? w czysto?ci dzi?ki emaliowanemu wn?trzu, mo?na go u?ywa? do wszystkich
rodzajów kuchenek/p?yt, a tak?e jest bardzo trwa?y, co znajduje swe odzwierciedlenie w a?
25-letniej gwarancji.
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Wyposa? swój garnek we wk?ad i ciesz si? jego funkcjami!
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?wietnym rozwi?zaniem s? równie? wk?ady do gotowania w garnku. W kuchni mi?o?nika w?oskich
potraw idealnie odnajdzie si? wk?ad do makaronu.

Je?li jeste? zwolenniczk? lekkich, dietetycznych da?, to postaw na wk?ad do gotowania na parze. Z
kolei wk?ad do gotowaniach kilku ró?nych sk?adników w jednym garnku pozwala na
zaoszcz?dzenie energii i czasu (wszystkie wk?ady dost?pne s? w serii STABIL).

Gotowanie z IKEA to czysta przyjemno??. Szczególnie gdy pomo?e nam w nim jeden z garnków
do zada? specjalnych.
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