
Tilberedning ved lav 
temperatur med din 
iCombi® Pro.
Skånsomt. Delikat. Sikkert.



iCombi Pro arbeider nøyaktig, trygt, hele døgnet. Uten tilsyn, 
selv over natten. Steker, gryteretter, kokt kjøtt – RATIONAL 
tilberedning ved lav temperatur gjør dette mulig. Perfekt 
tilberedt, mørt, supersaftig fra første til siste skive. Med den 
skånsomme tilberedningsprosessen  blir vekttapet redusert til 
et minimum. Og takket være intelligensen til iCombi Pro, kan du 
være sikker på å få det resultatet du ønsker. Alltid igjen og igjen 
og igjen.

Tenk deg att der er en 
som tar nattskiftet ditt. 
Nesten kostnadsfritt.

 Bedre kvalitet:
Hev smaken på produktene 
dine. I søvne, så å si. 
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Med funksjonen "Tilberedning ved lav temperatur" får du 
variasjon i menyen. I delvis, i full og i blandet last. Svinestek, 
roastbeef, kalvestek. Store og små kjøttstykker. Alt etter dine 
spesifikasjoner, alt etter dine ønsker. Du angir bruningsgrad og 
stekegrad, ferdig. Resten overtar din iCombi Pro. 

Etter forvarmingen setter du kjøttet rått inn i ovnsrommet, 
bruningen kommer av seg selv, Til slutt reduseres 
ovnstemperaturen raskt, kjøttet blir skånsomt tilberedt og 
modnet. Så selv etter kort tids henging blir kjøttet smørmykt 
og saftig. Hvis kjøttet er ferdig kan det hvile i flere timer. Med 
perfekt utseende og kvalitet. 

Steker.

For deg som har mye i tankene.

 Din fordel
Matvariasjon. Mørt, saftig og 
deretter tilberedt når din iCombi 
Pro har tid.

 rational-online.com/no/
tilberedning-ved-lav-temperatur

Sous-vide-tilberedning
Sunt og enkelt. Slik fungerer steker i sous-
vide-prosessen. Når du skal tilberede 
kjøtt på denne måten vakuumpakker 
du kjøttet med marinade eller krydder. 
Under "Tilbereding ved lav temperatur" 
over en lang periode tilbereder du med 
den såkalte "Lav-lav"-prosessen. Fordi 
ovnsromstemperaturen bare ligger litt 
over ønsket kjernetemperatur, som i denne 
prosessen, blir resultatet smørmykt, HACCP-
sikkert og vekttapet nesten ikke påviselig.

54



Liten innsats, perfekte resultater: Du angir ønsket resultat, 
ferdig. Alt annet overtar din iCombi Pro: Forvarm, stek kjøttet 
ved høy varme, du blir bedt om å helle på væske. Så blir kjøttet 
skånsomt braisert. Fordi ovnsromstemperatur, luftfuktighet og 
lufthastighet er tilpasset den aktuelle retten. Resultatet: mørt, 
saftig kjøtt med deilig stekearoma. Og kjøttet kan ligge i flere 
timer uten tap av kvalitet. Etter behov kan du til og med braisere 
forskjellige retter samtidig.

Gryteretter.

Mørt kjøtt. 
Deilig aroma.

 Så enkelt
Saftig, aromatisk kjøtt. Tilberedt 
uten anstrengelse.

 rational-online.com/no/
tilberedning-ved-lav-temperatur

Produksjon i vakuumpose
Selvfølgelig kan du også tilberede dine 
gryteretter med vakuum. Du bruner bare 
kjøttet, vakuumerer det sammen med 
krydder, grønnsaker og væske og legger det 
inn i din iCombi Pro. Den tar seg av alt nå. 
Uten kontroll. I flere timer.
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Tafelspitz, skinke, røkt svinekjøtt, oksebryst. Klassikerne. 
Skånsomt tilberedt. Med masse smak, uten store anstrengelser. 
Det eneste du må gjøre er å legge den kalde maten i din 
iCombi Pro, velge ønsket resultat - resten styres av ovnen. 
For eksempel ved å bruke RATIONAL-Delta-T-prosessen, 
der den innledningsvis meget lave ovnstemperaturen økes 
forsiktig i takt med kjernetemperaturen. For en skånsom 
tilberedningsprosess, for minimalt vekttap, for enestående 
matkvalitet. Og hvis ønskelig, kan maten holdes spiseklar i flere 
timer uten kvalitetstap.

Trekke kjøtt.

Klassiske retter, moderne 
tilberedning.

 Mer å hente
Mindre innsats og råvareforbruk. 
Mer smak og ros fra gjestene.

rational-online.com/no/
tilberedning-ved-lav-temperatur
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 ConnectedCooking
Det kraftige nettverket til 
RATIONAL. Slik at du alltid har 
alt under kontroll.

rational-online.com/no/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Alt i hånden, alt under 
kontroll.

Alle snakker om nettverk. Din iCombi Pro har det. Fordi den er 
tilkoblet via WiFi-grensesnitt til ConnectedCooking, den sikre 
internettplattformen til RATIONAL. Kalkunbrystoppskriften 
var fantastisk? Fra nå av er den på alle matlagingssystemene 
som er koblet til nettverket. Uansett hvor det er. Hvilket 
matlagingssystem er i bruk hvor? Se det på smarttelefonen 
din. Trenger du inspirasjon? Se i oppskriftsdatabasen. 
Programvareoppdatering? Gjøres med et tastetrykk på 
matlagingssystemet. Hente HACCP-data? Gjøres med et klikk. 
Og hvis du vil, kontakter iCombi Pro selv til en servicetekniker 
ved behov.

ConnectedCooking

HACCP-rapport er tilgjengelig
iCombi Pro 6-1/1

ConnectedCooking

Matlagingveien "Stek“ er avsluttet
iCombi Pro 10-1/1

RATIONAL Academy.

Videreutdanning inkludert.

Opplev under profesjonelle instruksjon hvordan du får enda 
mer nytte av ditt RATIONAL-apparat. På det kostnadsfrie 
grunnkurset vil du få mange nye ideer, motivere dine ansatte 
og effektivisere arbeidsflyten din. Eller du kan bestille et 
kostnadsbasert spesialseminar, blant annet bankett/Finishing, 
offentlig catering samt skole og barnehage. Du får et enda mer 
individuelt tilpasset kurs fordi innholdet er spesifisert. 

 Registrer deg nå
Tlf 22701000.

rational-online.com/no/academy
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RATIONAL Norge AS
Frysjaveien 33 B
0411 Oslo
Norge

Tel. +47 22 70 10 00
Fax +47 22 70 10 29

post@rational.no
rational-online.com xx
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