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Przepis na puszyste gofry
Składniki (na ok. 12 sztuk):
• 2 szklanki mąki • 2 jajka • 6 łyżek cukru • 3 łyżki oleju • 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• szczypta soli
Wykonanie:
Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywną pianę z odOddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywną pianę z odrobiną soli. Żółtka miesza-
my z cukrem w inny naczyniu, po czym dodajemy olej i miksujemy. Następnie dodajemy 
wcześniej zmieszane ze sobą: mąkę i proszek do pieczenia. Całość miksujemy. Ubite białko 
dodajemy do zmiksowanej masy, delikatnie mieszając łyżką  do uzyskania jednolitej kon-
systencji.

Dzięki samodzielnemu przyrządzeniu dań czy deserów we własnej kuchni masz pewność, 
że nie zawierają one konserwantów, a składniki są dobrane do Twoich upodobań i diety. 

3 w 1 to kompaktowe i nowoczesne urządzenie, które sprawi, że przygotowywanie posił-
ków będzie szybkie i proste.

Przechowywanie w pionie - pozwoli zaoszczędzić miejsce w Twojej kuchni, a solidna konstrukcja 
i wykonanie z wysokiej jakości tworzyw zapewnią trwałość i bezawaryjność przez wiele lat.

Przycisk do łatwego zmieniania płyt - szybko wymienisz płytki za pomocą specjalnych 
przycisków. Bezpieczny w użytkowaniu dzięki nienagrzewającemu się uchwytowi i łatwy 
w czyszczeniu.

3 rodzaje wymiennych płytek - idealne rozwiązanie dla każdego:
  • do opiekania kanapek i tostów
  • do grillowania z obu stron warzyw, mięsa a nawet gorących kanapek z całych kromek pieczywa 
  • do gofrów na słodko lub wytrawnie – za jednym razem wypieka 2 prostokątne gofry
 
Płytki są pokryte powłoką zabezpieczającą przed przywiePłytki są pokryte powłoką zabezpieczającą przed przywieraniem potraw, co ułatwia czyszczenie, można je myć w zmy-
warce.

1100W - duża moc, dzięki niej urządzenie szybko się nagrzewa i pozwala na ekspresowe 
przyrządzenie ulubionej potrawy.
Termostat - elementy grzewcze są kontrolowane przez wbudowany termostat, który sam 
dobiera temperaturę. Zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewnia, nie tylko bezawaryj-
ność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.

Szybkie śniadanie, grillowane danie na obiad, ciepła kolacja i pyszne gofry na 
deser! 
To wszystko przygotujesz za pomocą jednego urządzenia OPTIMUM –  3 w 1 
zastąpi kilka innych urządzeń w Twojej kuchni.
Dzięki 3 rodzajom wymiennych płyt do opiekania, do grillowania i gofrowania szybko 
przygotujesz ulubione dania lub chrupiące gofry.


