ju
we
elt
je

solac a3 Montana Mark 1 07-03-14 09:52 Pagina 1

Stabiele container voet:

Tamper TM 40:

Tamper 030
Prijs: € 29,95

Tritan:

7

De verpakking is voorzien van een
Tamper TM 40 met de juiste lengte
om te gebruiken in de container.
Hiermee wordt eventueel voedsel wat
geklemd zit in de container naar
beneden gedrukt de container in in de
richting van het draaiende mes. Als
optie is een Tamper 030 verkrijgbaar
met een temperatuur meter en
verkrijgbaar via uw leverancier.
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De motor is voorzien van een zeer zware rubber mat om de container met het
draaiende mes stabiel te dragen. Een schakelaar zorgt er voor dat u de motor pas
kunt gebruiken als de container op de motor staat.
De koppeling en het blender mes in de container worden aangedreven door de
holle getande as van de motor.

MontAna

®

hoge snelheid blender

Mark1Zwart

2 L Container:
Er wordt geadviseerd de container met
maximaal 1 liter water te vullen om overstroming
te voorkomen. Voor het blenden wordt eerst het
deksel op de container gedrukt. Door de vierkante vorm is de container binnenin makkelijk
schoon te houden. De Mark 1 wordt geleverd
met een Tamper wat de MontAna een unieke
beleving maakt. Op de container is een
duidelijke markering aangebracht.

Verpulveraar:

Glas is te kwetsbaar en risicovol en
kan daarom niet gebruikt als container bij een hoge snelheid blender met
een vermogen van 1680 watt vanwege
trillingen, een hoog toerental en eventueel grote verschillen in temperatuur.
De unieke vierkante container is
gemaakt van Tritan van Eastman USA,
een nieuwe generatie copolyester
geschikt voor hogere temperaturen en
betere schokbestendigheid. Bovendien
is het materiaal vrij van bisphenol-A
(BPA) omdat BPA bij verwarming vrij
kan komen uit het plastic en schadelijk is voor mensen. Slechts de top
blenders in de wereld hebben een
Tritan container en zijn daardoor
geschikt voor voedsel.

Ook verkrijgbaar:

MontA
Ana®
De MontAna is standaard uitgerust met
een Model 1 container en extra lang
blender mes in een gelagerd koppeling
huis van roestvast gehard carbon
materiaal speciaal gemaakt in Japan. Het
mes circuleert het voedsel en de vloeistof stroom is opwaarts gericht in de
container. De opwaartse kracht drukt de
container neerwaarts op zijn zware
rubber voet en de container blijft daardoor
zonder verdere hulpmiddelen staan.
Het grote mes verpulvert ijs met gemak.

2 jaar garantie
7 jaar op de motor

Slow Juicer
Type PR-179

Power Juicer met 2 zeven

€ 249,incl. btw

•
•
•
•
•

150 Watt
500 Watt piekvermogen
Gewicht: 5,8 kg.
Perskegel 65 omw./min.
Voor sap met meer voeding,
smaak en kleur

Tel: 0320 - 23 79 30

Sidha Technology & Trading B.V.
Wartelstraat 2
8223 EH Lelystad
The Netherlands
Tel.: +31(0)320-237930
Fax: +31(0)320-237939
E-mail: info@sttlelystad.nl
Website: www.sttlelystad.nl
Model Montana Mark 1 15 juni 2013

www.montanaslowjuicer.nl
www.sttlelystad.nl

1680 Watt > 30.000 toeren
Container 2 liter
Huishoudelijk gebruik
Italian design
Doos: 31 x 29,5 x 39,5 cm
EAN code: 8718868771056

www.hogesnelheidblender.nl
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MontAna

®

Mark1 Zwart

hoge snelheid blender
2,28 pk > 30.000 toeren

Gezond oud worden en slank blijven:
In California waar de eerste super blenders werden geïntroduceerd is het
nu een rage om op deze manier gezonder oud te worden en om gezond af
te slanken.
De meeste mensen ervaren een toename aan energie, welzijn, een betere
spijsvertering en een betere nachtrust.

Specificaties:
Voor huishoudelijk gebruik
Vermogen 1680 watt
Spanning 220 Volt 50 Hz
Toerental > 30.000 per minuut
Gewicht 5,5 kilo
Container ca. 2 liter (1 liter effectief)
Afmetingen: h = 435 mm • b = 240 mm • d = 260 mm
Garantie 2 jaar op vertoon aankoopbon
Garantie op motor 7 jaar
Prijs: € 398,– incl. BTW

Opmerkelijke verbetering: “Ik had nooit zin om speciaal
gezonde voeding te kopen of om erg sportief te zijn.
Ik heb een MontAna blender nu 6 weken in gebruik.
Nu ging ik zaterdag ochtend met plezier en veel zin naar
de markt, kocht een watermeloen, een ananas, 2 mango’s
en 1,5 kilo grote druiven met pitten en allemaal voor
nog geen tientje. Ik heb nu ineens wel zin om iets te
doen aan mijn gezondheid omdat ik me zo voldaan voel
en energiek.

Functie programma’s knoppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multifunctioneel:

Groenten: 1 minuut-56 seconden
Soya melk: 6 minuten
Sauce : 1 minuut
Smoothie: 30 seconden
Bisque: 8 minuten
Noten: 35 seconden
Drukknop (Pulse) handbediening
Snelheidsinstelling
Tijdinstelling
Aan/Uit schakelaar

Men kan met de MontAna Mark 1 echter nog meer maken dan alleen
smoothies. Er zijn 6 voorgeprogrammeerde functies in te stellen door
eenvoudig op de desbetreffende knop te drukken.Deze functies zijn:
1 ) Groenten, 2) Soja melk, 3) Saus, 4) Smoothie, 5) Bisque/ Soep en
6) Noten.
Het grote voordeel is dat u alle ingrediënten tegelijk in de blender kan doen
en u heeft in een handomdraai een gezonde soep of een gezonde voeding
voor de baby. De programma’s zijn zo ontwikkeld dat de ingrediënten snel,
optimaal en egaal tot het gewenste eindproduct verwerkt worden. Zonder
vastlopen, voedsel ophopingen aan de wand etc. etc.

Algemeen:
• Super high speed motor voor grondig blenden
• Unieke voorgeprogrammeerde “groente functie”
om hi-fibre sap te maken
• Volledig automatische functie met tijd en snelheid
druk knoppen met exacte instelling
• Verlichte knoppen om makkelijker programma’s te selecteren
• 2 liter container (1 liter effectief)
• Container van BPA free Tritan materiaal geschikt voor koude en hete
vloeistoffen
• High carbon edelstaal blender mes
• Extra zware rubber base op het motordraagvlak voor extra stabiliteit
• Drievoudige beveiliging

Voorbeeld van een gezond product toepassing:
Een ander groot voordeel is dat harde kernen van bijvoorbeeld ananassen
zelfs mee verwerkt kunnen worden in de smoothie. En juist die kernen
bevatten zeer gezonde voedingstoffen. In het geval van de ananas gaat het
om de stof Bromeleine waarvan wordt beweert dat deze stof de spijsvertering
bevordert en infecties remt.

Keuken juweel
De mooie witte MontAna Mark1 blender is van Italiaans
design en gemaakt voor huishoudelijk gebruik.
Het is wellicht de krachtigste en snelste blender die op dit
moment op de markt wordt aangeboden. Het gewicht van
de Mark1 bedraagt 5,5 kilo. De MontAna met zijn prachtige
blauwe display is een juweeltje in de keuken.
Eenvoudig in bediening. Druk op de knop en de smoothie
party kan beginnen.

Gezonde voeding voor een voldaan gevoel:
Het bijzondere aan deze super blender is dat er met een zeer hoge snelheid gemalen wordt nl. met meer dan 30.000 toeren per
minuut. Wanneer u bijvoorbeeld een smoothie bereidt met groente en/of fruit, dan worden de celwanden open gebroken zodat
alle vitaminen, mineralen en enzymen vrij komen. Deze belangrijke voedingstoffen kunnen dan direct na het nuttigen van de
smoothie in het bloed worden opgenomen. Veel beter en sneller dan door groente te koken want daardoor gaat er een hoop
verloren in het kookwater en door verhitting verpieteren/veranderen deze nuttige stoffen makkelijk. Een groot gedeelte van de
heilzame werking gaat verloren. Bij in gebruik name van de Mark 1 adviseren wij echter niets te veranderen in uw dagelijkse
routine en de sapjes en smoothies toe te voegen aan uw dagelijkse dieet.

Voedsel als natuurlijk geneesmiddel:
Als u verse biologische producten gebruikt heeft u de beschikking over de meest gezonde bestanddelen uit voedsel in tegenstelling tot kant en klaar verpakt en/of gekookt voedsel voorzien van evt. schadelijke geur-, kleur-, smaak- en conservering stoffen.
Meer en meer recente wetenschappelijke onderzoeken constateren dat er in verse biologische producten stoffen voorkomen die
heilzamer werken dan sommige bekende farmaceutica. Met als groot voordeel het ontbreken van schadelijke bijwerkingen.
“Voedsel als natuurlijk geneesmiddel” is een veelgehoorde uitdrukking de laatste jaren.

Soep:
Uniek aan deze blender is dat je bijvoorbeeld in 8 minuten een hete groentesoep kan bereiden. Door de wrijving ontstaat er genoeg
hitte om de soep te verwarmen. In 8 minuten een perfecte Bisque of gelijkende vissoep serveren is ook mogelijk. In minder tijd
als men begint met heet water.

Lange levensduur:
Hoge snelheid blenders gaan heel lang mee, soms zelfs levenslang. Ze vallen onder de categorie professioneel keukengerei. De
blendertijd met de Mark 1 is veel korter dan bij gewone blenders. Ook het reinigen gaat supersnel: Werp een kopje heet water in
de container met een druppeltje afwasmiddel, zet het apparaat even aan en spoel het om met kraanwater en de blender is weer
klaar voor gebruik.

Groene smoothie:
De beroemde groene smoothie is een blend van uw
lievelingsfruit met verse spinazie, broccoli of andijvie
en eventueel wat water.
Voorbeeld van een recept:
Wat anderen vinden:
• 300 gram water
Je zit lekkerder in je vel
• 300 gram verse spinazie
Je ziet er werkelijk gezonder uit
1
• /2 appel
Je huid ziet er gezond uit
• 1 banaan
Goede stoelgang
• sap van 1-2 sinaasappels
Ouder worden zonder het oud gevoel
• aardbeien of zwarte bessen
Meer energie.

In de doos treft u een gratis receptenboekje aan.

