
Inclusief  ■ RVS kom van 2 liter met deksel en maatbeker ■ Kookschaal  
■ 2-Delige set stoomschalen ■ Vlinder ■ Hardstalen mes ■ Spatel ■ Receptenboek 

en handleiding

   

Optioneel  
■ Libra weegschaal 
■ Luxe keramische 
 stoomschalen set

‘DESIGNED FOR FOOD’

SuperCook dè complete keukenmachine
Koken, Stomen, Verwarmen, Mengen, Kloppen, Kneden en nog veel meer

importeur voor de Benelux
www.itmonline.nl

DE GB FR ES IT NL AR

www.supercook.me

Die SUPERCOOK  
Genießerküche

Leckere Rezepte 
ganz einfach 

•  Alltagstaugliche 
Rezeptideen aus der 
mediterranen Küche.

•  Alle Gerichte können 
einfach und schnell 
zubereitet werden, 
aber erzielen trotz-
dem hervorragende 
Ergebnisse. 

•  Erleben Sie eine 
kulinarische Ent-
deckungsreise und 
genießen Sie gleich-
zeitig die Vorteile der  
multifunktionalen 
Küchenmaschine.

The SUPERCOOK 
Connoisseur

Delicious recipes 
made simple
 

•  Everyday Mediterra-
nean-inspired recipe 
ideas.

•  All dishes can be 
prepared quickly and 
easily and the results 
are still outstanding. 

•  Go on a culinary  
voyage of discovery 
and enjoy all the 
benefits of the  
multifunctional  
kitchen machine.

Le robot cuiseur 
SUPERCOOK

Recettes 
délicieuses faciles 
à préparer

•  De nombreuses idées 
recettes pour tous 
vos repas. 

•  Préparation facile et 
rapide de tous les 
plats avec un résultat 
remarquable.

•  Vivez un voyage  
culinaire et profitez 
des avantages de 
l’appareil de cuisine.

Recetas para 
disfrutar con su 
SUPERCOOK

Recetas deliciosas 
preparadas 
fácilmente
 

•  Ideas para recetas 
cotidianas proce-
dentes de la cocina 
mediterránea.

•  Todos los platos son 
muy fáciles y rápidos 
de preparar, y resul-
tan deliciosos. 

•  Descubra nuevas 
sensaciones culi-
narias y disfrute al 
mismo tiempo de 
las ventajas de este   
robot de cocina.

De SUPERCOOK 
als keukengenot

Heel eenvoudig 
lekkere recepten 
maken  

•  Bruikbare, alledaagse 
recepten uit de medi-
terrane keuken.

•  Alle gerechten kunnen 
snel en gemakkelijk 
worden bereid, maar 
geven toch een  
geweldig resultaat. 

•  Beleef een culinaire 
reis en geniet  
tegelijkertijd van de 
voordelen van het 
multifunctionele 
kookmachine.

Cucina per 
buongustai 
SUPERCOOK

Ricette gustose 
semplici da 
realizzare 

•  Idee quotidiane per 
ricette della cucina 
mediterranea.

•  Piatti semplici e veloci 
da realizzare con  
dei risultati sempre 
eccellenti. 

•  Un viaggio alla 
scoperta di tesori 
culinari per godere 
subito dei vantaggi 
di questo robot da 
cucina multifunzione.

DI E  SUPERCOOK GE N I E S S E R K ü C h E

Th E  SUPERCOOK C O N N O I S S E U R

LE R O B OT  C U I S E U R  SUPERCOOK

RE C E TA S  PA R A  
D I S F R U TA R  C O N S U  SUPERCOOK

CU C I N A  P E R  B U O N G U STA I  SUPERCOOK

DE SUPERCOOK A L S  K E U K E N G E N OT

SUPERCOOK آلة الطبخ 

آلة الطبخ 
SUPERCOOK

وصفات لذيذة سهلة 
التحضري.

عدة وصفات لجميع 	 
وجباتكم.

إعداد سهل ورسيع 	 
لجميع األطباق، مع 

نتيجة الفتة.

عش تجربة رحلة  	 
الطهي مع اكتشاف 

مزايا آلة الطبخ.

YUMI BEDIENINGSPANEEL
De Yumi is standaard voorzien van 
36 heerlijke recepten en heeft een 
groot kleurenscherm voor eenvou-
dige bediening.
Bezoek de SuperCook website voor 
nieuwe recepten of creëer deze zelf. 
Pas bestaande recepten aan en 
voeg deze toe aan de database op 
de SD geheugenkaart.
www.supercook.me

De SuperCook: Perfect voor zowel 
de beginner als de chef kok



De nieuwe SuperCook van Espressions herbergt vele keukenmachines in zich. Naast blenden, ice crushen, 
� jnmalen, luchtig kloppen, mengen en emulgeren bereid je de met de SuperCook eenvoudig complete 
maaltijden. Van soep, risotto met gestoomde vis tot een luchtige sabayon. De vele mogelijkheden van 
deze alleskunner zijn indrukwekkend.

De SuperCook is tevens een ideale sous chef voor de chef kok. Delicate 
sauzen worden langzaam roerend verwarmd of juist luchtig geklopt. 
Ook sorbetijs bereiden, eiwit kloppen, chocolade smelten, Parmezaan-
se kaas � jnmalen, of ijs crushen is zeer eenvoudig. 
Uniek aan de SuperChef is de Yumi bedieningsmodule. Standaard zijn 
36 recepten geprogrammeerd, welke eenvoudig uit te breiden zijn.  
Hiermee wordt koken wel heel gemakkelijk en leuk!

13 Functies in één apparaat Bijvoorbeeld
• Koken Soepen, sauzen, rijst, aardappelen
• Aanfruiten en -braden Ui, knofl ook, gehakt
• Stoomkoken Groenten, kruiden, couscous, vis
• Langzaam verwarmen en roeren Soepen, sauzen, desserts
• Emulgeren Eiwit, slagroom, mayonaise
• Kneden Brood-, pizzadeeg
• Mengen Cake-, pannenkoekenbeslag 
• Roeren Sauzen, zalven
• Opkloppen Sabayon, eiwit, slagroom
• Vermalen Parmezaanse kaas, chocolade, noten
• Pureren Pesto, smoothies, babyvoeding
• Verpulveren Van grove suiker tot poedersuiker
• Crushen IJsblokjes, cocktails

De nieuwe SuperCook:
Creëren, koken, genieten met de kleinste keuken ter wereld

Kies je gerecht en start. 
Met de SuperCook maak je stap voor stap de heerlijkste gerechten!

Kies voor handmatige 
of automatische 

bediening

Kijk op 
www.espressions.eu

voor handige demo� lms

Heerlijke maaltijden, 
zonder veel afwas


