
 

NINJA FOODI 

 שיהפוך את החיים במטבח לקלים יותר NINJAה 

טיגון באוויר חם  לחץ וסיר סיר –ארוחה שלמה במכשיר אחד 

!פחות שומן 75%-פחות זמן בישול ו 70%עם    
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Ninja Foodi 

 שיהפוך את החיים במטבח לקלים יותר  NINJAה 

 ! פחות שומן 75% -פחות זמן בישול ו 70%באוויר עם  סיר טיגוןוסיר לחץ   –במכשיר אחד  ארוחה שלמה

 החדש משנה את כל מה שהכרתם במטבח עד היום, עם שילוב של: Ninja Foodi -ה

  מנגנוני הגנה ששומר על הערכים התזונתיים של המזון ומקצר  14סיר בישול בלחץ עם

 70%-את זמן העבודה ב

  ה באוויר חם עם טכנולוגיתסיר טיגון- TenderCrisp חדשנית שהופכת את המזון ה

 פיזור חום אופטימלי עםלקריספי במיוחד ומבשל את האוכל 

  מהמקפיא ישר לצלחת, מתחילים בסיר לחץ וממשיכים  –ארוחה שלמה במכשיר אחד

 לגימור מושלם לכל סוגי המזון. 

 :בישול שונותתוכניות  7יש  Ninja Foodi-ל

 בישול מהיר להשגת רכות ושמירה על עסיסיות המזון - לחץ סיר 

 לבישול בריא ושמירה על הערכים התזונתיים של המזון - אידוי 

 שעות בישול בטמפרטורה נמוכה 12עד  - בישול איטי 

 הכנת תבשילים באופן רגיל כמו בבישול מסורתי - בישול/צריבה 

 לטיגון מזון מופחת שמן או ללא שמן - אוויר חם 

 להכנת מאפים, לחם ועוגות, לצלייה של עופות, דגים וכו' - אפייה/צלייה 

 לצריבה מהירה של המזון - גריל 

 

 



 

 

 

 

 

 מפרט טכני:

 Tender Crisp  טכנולוגיה המאפשרת לבשל במהירות את המזון תוך שמירה על

 עסיסיות המזון ובגימור מושלם וקריספי

  ול מסורתיותמהיר יותר בהשוואה לשיטות ביש 70% -סיר לחץ 

  פחות שומן בהשוואה לשיטות טיגון מסורתיות 75% -טיגון, אפייה ובישול באוויר חם 

 14 דרגות של בטיחות מכניות וחשמליות לסיר הלחץ 

  ליטר עם ציפוי קרמי מונע הידבקות 6סיר בנפח 

 סלסילת- COOK&CRISP  ליטר 3.7בנפח 

 רשת מתהפכת לצלייה ולאידוי 

 םניתן לניקוי במדיח כלי 

 לוח לחצנים בעברית 

 כולל חוברת מתכונים בעברית ומתחם ייעודי עם המון מתכונים נוספים באתר Foody  

 W 1460 

  : ס"מ כולל  44ס"מ, רוחב  34ס"מ, עומק  34ס"מ פתוח, גובה סגור  54גובה מידות

 ידיות

 ע"י שריג היבואן הרשמי  אחריות תייםשנ 

 
 


