Koken met stoom:
smakelijk en gezond
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Calorie-arm

Goede voornemens eindigen toch vaak in slechte gewoontes.
Dus moeten we onze gewoontes aanpassen... En dat is niet zo
moeilijk meer als u eenmaal de rijke smaak van gestoomde
maaltijden geproefd hebt. Stomen is calorie-arm koken; dus

om
St

zonder vet, boter of olie. De overtollige pondjes verdwijnen
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dan vanzelf. Als dat niet goed klinkt!
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Met de stoomoven kunt u op verschillende niveaus tegelijkertijd stomen;
bijvoorbeeld
groente,

vis,

zonder

aardappels
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overdracht plaatsvindt. Zo kunt u
meteen probleemloos voor de hele
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De stoomoven is niet alleen ideaal
voor
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producten. Met de stoomoven kunt
u ook heel eenvoudig diepvies
producten ontdooien.

vriendenkring of familie koken. Handig bij een
verjaardag of een andere feest. Geen gedoe met
grote pannen op een te klein fornuis. Niet alleen
erg lekker, maar ook lekker makkelijk!

Heerlijk KNAPPERIG!
Met een stoomoven kunt u gemakkelijk een
complete maaltijd maken. Bovendien kunt u met
de extra mogelijkheden van een stoom-bakoven
net als bij een conventionele oven ook bakken. De

Stoomreductie

combifunctie van stoom en hete lucht zorgt ervoor
dat u nu écht verse broodjes kunt bakken en

servies maken het programma compleet.

tisch een klepje waardoor de stoom in de stoomoven met koele lucht
wordt gemengd. Als u nu, na afloop van het programma, de stoomoven
opent, komt hierdoor nog maar een minimale hoeveelheid stoom vrij.

Stomen gaat lekker snel. Er is prakstomen en koken. Stomen is dus een
echte optie voor dagelijks gebruik,
juist ook als u even snel een maaltijd
wilt bereiden.
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Vlak vóórdat een programma afloopt, opent de stoom-bakoven automa-
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Wel mals
Door de combinatie met stoom droogt voedsel niet uit zoals dit
wel gebeurt bij een heteluchtoven. Vlees blijft dus lekker mals. Een
stoom-bakoven is daardoor ook ideaal voor het opwarmen van een
restje van gisteren. De stoom-bakoven zorgt voor een snelle en
gelijkmatige verwarming van de maaltijd zonder uitdrogen.

★★★★★
koken met sterren
Stomen is al decennia lang dé manier van koken in de
horeca. Ook u kunt nu fantastische gerechten serveren
door te gaan stomen. Stomen is professioneel koken
met zeer gemakkelijk te bedienen apparatuur. Maak
van uw keuken een sterrenrestaurant!
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Eeuwenoude methode
Stomen is een eeuwenoude, traditionele
kookmethode die vooral in Azië veel wordt
gebruikt. In de Chinese keuken gebruikt
men bijvoorbeeld stapelbare manden van

om

bamboe, die op een pan met kokend
water worden gezet. Doordat het voedsel
niet direct in aanraking met water komt,
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blijft de smaak behouden. Rijst bijvoorbeeld kan prima worden gestoomd. Maar
ook gestoomde en gevulde deegbuiltjes zijn
erg gebruikelijk in de Aziatische keuken.
Probeer ze zelf eens!

Makkelijk schoon te houden
Stoomovens en stoom-bakoven zijn makke

met een spons en....voilá!

lijk te reinigen; een beetje afwasmiddel in

Ook is ontkalken geen probleem door een

de verwarmingsschaal en het reinigings

speciaal programma. U kunt rustig het

programma selecteren. Even de ovenruimte

stoomproces afmaken als de oven aangeeft

uitwissen en de verwarmingsschaal legen

dat het tijd is om te ontkalken.

St

Combi Voordeel

Verwarmingsmogelijkheden in stoomoven

De stoomoven en stoom-bakoven hebben vele gebruiks

Stoomkoken

opties, bijvoorbeeld:

Aardappels

100 °C

22 - 25 min.

Rijst

100 °C

20 - 30 min.

Eieren (zacht-/hardgekookt)

100 °C

7 - 10 min.

Bloemkoolroosjes

100 °C

12 - 15 min.

Hete lucht		

Broccoliroosjes

100 °C

10 - 12 min.

Rosbief

100 °C

55 - 60 min.

Worteltjes

100 °C

10 - 15 min.

Appeltaart

165 °C

55 - 60 min.

Witte asperges

100 °C

12 - 15 min.

Croissants (Danerolles)

170 °C

15 - 20 min.

Sperziebonen

100 °C

15 - 20 min.

Hete lucht + stomen combi		

Spinazie

100 °C

3 - 5 min.

Kipfilet

100 °C

Mosselen

(grote korrel)

Zalmfilet

175 °C

70 - 80 min.

10 - 15 min.

Gehaktballen in pastasaus 130 °C

30 - 35 min.

100 °C

15 - 20 min.

Pizza (koelvers)

70 °C

8 - 10 min.

Opwarmen		
Koelvers maaltijd
Stoommaaltijd
(in oorspronkelijke verpakking)

Extra verwarmingsmogelijkheden in stoom-bakoven

Varkensrollade

200 °C

8 - 10 min.

100 °C

35 - 50 min.

Langzaam garen		
Steak

100 °C

13 - 15 min.

Voorverwarmen		

100 °C

15 - 20 min.

Warmhouden

Ontdooien		
Visfilet

(2 cm dik)

Diepgevroren bessen

45 °C

20 - 25 min.

50 °C

5 - 8 min.

Deeg laten rijzen		
Gistdeeg

40 °C

20 - 30 min.

De bereidingstijden geven een richtlijn.

Stomen: smakelijk en gezond

HBC36D753

HBC26D553

HBC24D553

-D
 rukloos stoomsysteem 35 °C tot 100 °C,
Hetelucht 30 °C tot 230 °C, Hete lucht + stoom
120 °C tot 230 °C
- Extra functies: opwarmen, laten rijzen van
gistdeeg, ontdooien, langzaam garen, borden
voorverwarmen, warmhouden
- AutoPilot met 70 automatische programma’s
- Ontkalkings- en reinigingsprogramma
- Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
- Oveninhoud 32 liter
- Roestvrijstalen ovenruimte
- Opwarmings-indicatie, temperatuurvoorstel,
memory functie (voor 6 veel voorkomende
instellingen)
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1.9 kW

-D
 rukloos stoomsysteem 35˚C tot 100˚C
- Extra functies: opwarmen, laten rijzen van
gistdeeg, ontdooien
- AutoPilot met 40 automatische p
 rogramma’s
- Ontkalkings- en reinigingsprogramma
- Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
- Oveninhoud 35 liter
- Roestvrijstalen ovenruimte
- Opwarmings-indicatie, yemperatuurvoorstel,
memory functie (voor 6 veel voorkomende
instellingen)
- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1.9 kW

-

- HBC36D753 RVS
- HBC36D763 zwart
- HBC36D723 wit

- HBC26D553		

- HBC24D553		

€ 2499,€ 2399,€ 2399,-

€ 1899,-

D
 rukloos stoomsysteem 35˚C tot 100˚C
E
 xtra functies: ontdooien
A
 utoPilot met 20 automatische p
 rogramma’s
O
 ntkalkingsprogramma
Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
O
 veninhoud 35 liter
R
 oestvrijstalen ovenruimte
O
 pwarmings-indicatie
Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
Aansluitwaarde: 1.9 kW

€ 1749,-

U bent van harte welkom in het Bosch Info Center
Het ontwerpen van een inbouwkeuken en het selecteren van inbouwapparatuur is een leuke en
spannende uitdaging. Maar ook een proces dat regelmatig vragen oproept. Op vrijwel alle vragen
die bij u opkomen is het antwoord te vinden in het Bosch Info Center in Amsterdam-Zuidoost. In
het Info Center staan vrijwel alle inbouwapparaten van Bosch opgesteld, zodat u de verschillende
mogelijkheden met eigen ogen kunt zien. U bent er van harte welkom om in alle rust rond te
kijken en u te laten inspireren. Voor concrete vragen en een deskundig advies staan de mede
werkers van ons Info Team voor u klaar.

Aangenaam kennismaken met stoomkoken
Regelmatig organiseert Bosch op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur een boeiende stoomkookdemonstratie. U kunt zich voor de demonstratie inschrijven via www.bosch-home.nl/stoomkoken,
per e-mail: infoteam.nl@bshg.com of bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0710.

Kom stoomkoken bij De Kookfabriek
In de eigen kookstudio’s in Amsterdam en Den Haag organiseert De Kookfabriek ook
uitgebreide stoom-bakovenworkshops. Tijdens drie inspirerende uren maakt u kennis met
de apparatuur en met de verschillende technieken. Tevens gaat u zelf met enkele recepten aan de slag en proeft u uw eigen creaties en die van de andere deelnemers. Wilt u
een keer deelnemen aan een stoom-bakovenworkshop, dan kunt u zich inschrijven via
www.bosch-home.nl/stoombakovenworkshop.

Uw Bosch-leverancier:

BSH – 05/09 – AAA 00000 – Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

090110

