Kip, mozzarella &
basilicum croque
INGREDIËNTEN
•
•
•
•
•
•
•

EINDEJAARSACTIES 2020
Proﬁteer van extra geschenken

Gekookte kipﬁlet (beleg)
1 bolletje mozzarella
6 blaadjes basilicum
4 plakjes zuurdesembrood
Olijfolie
Zeezout en peper
Gerookte paprikapoeder (optioneel)

BEREIDING
Besprenkel het zuurdesembrood met olie en breng het op smaak
met zout en peper.
Leg een plakje zuurdesembrood, met de geoliede kant naar
beneden, in de broodjesklem. Leg daarop een sneetje kipﬁlet.
Leg er 2-3 blaadjes basilicum en plakjes mozzarella op; bestrooi met
gerookte paprika.
Dek af met nog een plakje zuurdesembrood, met de geoliede kant
naar boven, sluit de broodjesklem en leg deze in de broodrooster.
Rooster vijf minuten of tot de sneetjes goudkleurig zijn. Laat de
boterhammen na het roosteren nog een minuut in de toaster liggen
om de mozzarella volledig te laten smelten.
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Classic toaster
De originele Dualit met de kenmerkende mechanische timer. U kiest volledig
zelf welke sleuven opwarmen voor uw ideale portie toast.

VEELZIJDIG
•
•
•
•
•
•
•

Kenmerkende styling
5 verschillende modellen
Keuze uit tal van kleuren
Verwijderbare kruimellade
Extra brede sleuven (28 mm)
Bagel & ontdooifunctie
Regelbare achtervoet

PROHEAT-ELEMENTEN
• Beschermende afdekking: de beschermende
folie houdt de gloeidraden schoon en maakt de
elementen vrijwel onbreekbaar
• Steeds gelijkmatig geroosterd brood door de
vele wikkelingen per vierkante cm
• Gepattenteerde elementen

Lite toaster

Classic Kettle

De Lite toaster van Dualit is met zorg ontworpen, van het
automatische pop-up mechanisme tot de verwijderbare kruimellade.

De Classic Kettle is de fluisterstille compagnon voor uw perfect kopje thee.
Beschikbaar in zowel polished als koper.

BAGEL- & ONTDOOIFUNTIE
Rooster moeiteloos bagels of broodjes en
ontdooi brood rechtstreeks uit de diepvries.

KRUIMELLADE
Verborgen & verwijderbaar kruimelblad

MILIEUVRIENDELIJK
• Energiezuinige sleufselectieknop
waarmee u alleen roostert wat u nodig hebt.
• Mechanische timer
• Volledig repareerbare of vervangbare onderdelen
voor een broodrooster die een leven lang meegaat

PEEK & POP®
De Peek & Pop functie laat je toe om de stand van
het toasten te controleren zonder het toasten stop
te zetten.

Prijs: vanaf € 225,00

ACTIE
Gratis wooden rack
bij elke Classic Toaster

KENMERKEN
• Inhoud 1,7 liter
• Roestvrijstalen handgreep met een
siliconen handvat
• Een niet-druppelende uitloop
• Supersnel 3KW-element
• BPA-vrije meetvensters
• Geïntegreerde snoeropberging
• Schakelt automatisch uit als de
ketel leeg is

Prijs: vanaf € 99,00

ACTIE
Gratis warming rack
bij elke Lite Toaster

Prijs: € 169,00

ACTIE
Gratis 2 theekopjes
bij elke Classic Kettle

