PENSAVA QUE SABIA
COZINHAR UM BIFE.
ATÉ COZINHAR
O BIFE PERFEITO.
O primeiro passo desta receita é juntar
vapor, com a ajuda de um forno a
vapor da AEG, ideal para si que
ambiciona pratos de carne
absolutamente perfeitos. A humidade
extra do forno a vapor, gerada a baixa
temperatura, vai enriquecer os sucos
naturais da carne e os seus temperos
habilidosos, preservando os nutrientes,
melhorando os sabores, as texturas e
as cores.

RECEBA

10%

DE REEMBOLSO
na compra de produtos de encastre
com PVP igual ou superior a 449€
e em modelos selecionados da
gama de acessórios* da AEG
*Acessórios incluídos na campanha:
FUSION WOK, MAXI GRILL e TEPPAN YAKI

AGORA PODE COZINHAR
O BIFE PERFEITO.
Descubra o verdadeiro sabor dos alimentos graças à gama de encastre da AEG.
E se optar por um forno a vapor SteamPro, não cozinhará um simples bife, mas
sim o bife perfeito.
Para conseguir um resultado excecional necessita de um método excecional. Ao
cozinhar em sous vide a baixa temperatura, o resultado são sabores mais intensos
e texturas macias, sem que a carne perca volume. Adicionalmente, e porque este
forno permite a regulação da temperatura grau a grau, poderá selecionar a
temperatura exata para que o resultado seja ao seu gosto. Pode seguir esta
simples receita para preparar o bife perfeito:
1. Tempere a carne 1 hora antes de a cozinhar.
2. Embale a carne em vácuo.
3. Selecione a opção sous vide no seu forno. A duração de cozedura será de uma
hora. A temperatura, em função do ponto de cozedura que prefere na carne:

Mal passado
54º

Médio
60º

Bem passado
70º

4. Para finalizar, sele a carne com a ajuda da nossa chapa maxi grill e da potência
de uma placa de indução da AEG.
Só assim se consegue um resultado perfeito, só assim se cozinha o bife perfeito.

CHAPA MAXI GRILL

FORNO STEAMPRO

SABOR A OUTRO NÍVEL

Participe online, em aeg.com.pt/local/promotions
Campanha válida para compras efetuadas nas lojas aderentes, entre 15 de fevereiro e 15 de maio de 2019.
Esta campanha destina-se a consumidores finais, não sendo aceites participações em nome de empresas ou empresários em nome
individual. Máximo de uma participação por consumidor.

