Art. 015.401.3

Natursaft ontsapper inox 10 liter

https://www.brouwland.com/nl/qr/015.401.3

Maak zelf gezonde, natuurlijke en lang houdbare sappen met de Natursaft®
ontsapper. Een ontsapper wordt ook wel sappan of stoomextractor genoemd.
Door middel van stoom worden vruchten, groenten of kruiden op eenvoudige
wijze ontsapt. Het resultaat is een gepasteuriseerd bewaarbaar sap, dat je
achteraf niet meer hoeft te wecken. Doordat de ketel gemaakt is van roestvrijstaal
is deze neutraal voor reuk en smaak, en verkrijg je keer op keer sap zonder
verkleuring en zonder metaalsmaak. Door het hittebestendige silicone rond de
handvaten blijven deze koel en kan je de ketel veilig verzetten.
Hoe werkt het: in de onderste pan doe je water, in de bovenste pan het fruit. Dat
water breng je aan de kook en door de opstijgende damp wordt het fruit zacht en
lopen de sappen in de middelste pan. Door middel van een handig aftapsysteem
vloeit dit sap zo in een fles.
Maar de pan heeft veel meer mogelijkheden. De onderste pan is eveneens een
prima braadpan. En wanneer je de set in zijn geheel gebruikt, heb je ook een
uitstekende stoompan met een inhoud van 10 liter. De bovenste pan dient ook
prima als vergiet. Kortom de veelzijdige pan is vaak te gebruiken. Je koopt
eigenlijk 3 pannen in 1 én een vergiet. Bij de ontsapper wordt een handleiding
geleverd met hierin richtstoomtijden voor diverse voedingsmiddelen.
hittebestendige silicone handvaten
hittebestendig silicone afvulslangetje met klem
geschikt voor alle vuren: gas, elektrisch, keramisch en inductie
glazen deksel
vaatwasserbestendig
inclusief 11-talige handleiding
Specificaties
inhoud vruchtenkorf: 10 liter
diameter: 28 cm
totale hoogte: 41 cm
wanddikte: 0,6 mm
volledig uitgevoerd in rvs
Specificaties
Afmetingen en gewicht verpakking:
Gewicht

3.96 kg

Lengte

33.5 cm

Hoogte

41 cm

Breedte

33.5 cm
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