
Laga mat på låg 
temperatur med iVario®

Flexibelt. Läckert. Effektivt.



Varför stängs köksmaskinerna av när ljuset släcks? Vore det 
inte mer effektivt att producera maten över natten eller i lugna 
perioder? Till exempel med en iVario. Som arbetar kraftfullt 
och exakt, dygnet runt. Utan övervakning. Stekar, gryträtter, 
fonder – RATIONAL-tillagning på låg temperatur har nästan 
inga gränser, bara möjligheter. För resultat precis som du önskar 
och matglädje från första till sista skivan. I princip helt utan 
viktförlust. Tack vare intelligensen i iVario – precis som du hade 
tänkt dig. Gång på gång på gång.

För att uppnå förändring 
måste man våga ifrågasätta.

 Ta vara på dagen (och natten)
Höj produktiviteten. Till och med i 
sömnen, så att säga.  
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Mindre ansträngning, större framgång med grytor, rulader, 
Ossobuco och asiatiskt fläsk: Du väljer bara hur du vill ha det. 
Allt annat fixar iVario: Förvärmer, hjälper dig med stekningen, 
meddelar när du ska ösa och fylla på. Dessutom bräseras maten 
skonsamt. Utan kvalitetsförluster. Matlagningsintelligensen 
i iVario reglerar temperaturen utifrån beskickningsmängd 
och matens storlek och status. Utifrån dina önskemål. Och 
resultatet? Mört och saftigt kött med läckra smaker. Köttet 
kan utan problem ligga kvar i flera timmar utan att kvaliteten 
försämras. 

Bräsera. 

Produktion vet inget om tid, 
det är resultatet som räknas.

 Läckert, helt enkelt
Minimera arbetsinsatsen, 
använd matlagningssystemet 
mer effektivt och uppnå 
imponerande resultat.

 rational-online.com/se/
 tillagning-pa-lag-temperatur

iVario 2-XS
Med ett extra mjukvarupaket kan du 
också utöka matlagningsmöjligheterna i 
iVario 2-XS. Din RATIONAL-återförsäljare 
berättar gärna mer.
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Med funktionen ”Tillagning på låg temperatur” blir stora stekar 
en enkel sak. När det gäller tillagningen, alltså. Fläskstek, 
oxstek eller kalvstek. Stora och små bitar. Allt tillagat enligt dina 
instruktioner och önskemål. Stek köttet som vanligt, lägg det 
på bottengallret, fyll pannan med vätska, ställ in tillagningsgrad 
– och gå hem. 14, 15 eller ännu fler timmar är inget problem – 
perfekt resultat med väl bevarat utseende och kvalitet.

Klassisk stekning.

För dig som har många bollar i luften.

 Fördelar för dig
Du sparar in på arbetstiden, men 
inte på matens kvalitet. 

 rational-online.com/se/
 tillagning-pa-lag-temperatur

Praktiskt tillbehör
Bottengallret skapar ett lagom avstånd 
mellan pannans botten och köttet. 
Maten omges av värme på alla sidor 
och tillagas jämnt. 
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Dillkött, skinka, kassler, oxbringa. Klassikerna. Skonsamt 
tillagade. Med stor smak och liten ansträngning. Du behöver 
bara lägga den kalla maten i iVario och välja önskat resultat – 
resten sköter matlagningssystemet på egen hand. Till exempel 
genom att använda RATIONAL-Delta-T-processen, som innebär 
att den inledningsvis låga temperaturen finkänsligt höjs i takt 
med att kärntemperaturen stiger. Resultatet är en skonsam 
tillagningsprocess som ger minimal viktförlust och mat av 
högsta klass. Och om du vill kan maten varmhållas i upp till 
23 timmar före servering, utan att kvaliteten försämras.

Koka. 

Klassiskt kök, intelligent 
tillagning.

Fonder och buljonger.
Långdragen tillagning och fysisk 
ansträngning hör till historien även när det 
gäller fonder och buljonger. De kan nämligen 
också tillagas utan övervakning i iVario.

 Mer att hämta
Minska arbetsinsatsen 
och råvaruanvändningen. 
Öka smakupplevelsen och 
gästernas lovord.

 rational-online.com/se/
 tillagning-pa-lag-temperatur
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Hälsosamt och enkelt. Fisk, grönsaker och kött tillagas med 
sous vide-processen. Du förbereder maten som vanligt och 
vakuumförpackar den sedan i marinad eller kryddor.  Därefter 
tillagas den i vattenbad, på låg temperatur och under en längre 
tid. Om tillagningstemperaturen – som med denna metod – 
bara ligger strax över önskad kärntemperatur, blir resultatet 
extra mört kött och viktförlusten omöjlig att märka. Om du vill 
kan du även tillaga olika livsmedel samtidigt. 

Sous vide-tillagning. 

Låt gästernas smaklökar 
blomma ut.

 Fördelar för dig
Flexibel produktion, bevarade 
smaker och näringsämnen, 
extra mört resultat – utan 
ansträngning.

 rational-online.com/se/
 tillagning-pa-lag-temperatur

1110



Typiskt franskt, läckert – confitering. Maten tillagas i olja 
eller eget fett och i konstant temperatur. Den svåra konsten 
är att vätskan måste vara tillräckligt varm för att uppfylla 
hygienkraven. För det andra får inte en viss kärntemperatur 
överskridas för många produkter, då försämras kvaliteten. 
Lösning: Confitera med matlagningsintelligensen i iVario. Pulled 
Pork, ankklubba, grönsaker eller till och med fisk och skaldjur får 
en smak utöver det vanliga.

Confitering. 

Unik tillagningsmetod, unik 
smak.

 Utöver det vanliga
Mört kött, smakrika grönsaker, 
perfekt tillagad fisk – 
smakupplevelser på nolltid. 

 rational-online.com/se/
 tillagning-pa-lag-temperatur
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RATIONAL Academy.

Gratis vidarebildning.

Under professionell ledning får du uppleva hur du kan få ut 
mycket mer av ditt matlagningssystem från RATIONAL. På 
vår kostnadsfria grundkurs får du massor av idéer, motiverad 
personal och kan förbättra era arbetsprocesser. Du kan 
också anmäla dig till en avgiftsbelagt specialkurs för storkök 
Konsultation är ännu mer individuell – här är det du som 
bestämmer innehållet. 

 Datum och anmälan
Tel. 040-680 85 00
info@rational-online.se

rational-online.com/se/academy

 ConnectedCooking
Det kraftfulla nätverket från 
RATIONAL. Så att du alltid har 
allt nära till hands.

rational-online.com/se/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Allt nära till hands, allt 
under kontroll.

Alla pratar om anslutning. iVario Pro har den. Via det 
fabriksinstallerade WiFi-gränssnittet ansluts den till 
ConnectedCooking, webbplattformen från RATIONAL. Har du 
finslipat receptet på kalkonbröst? Då är det bara att skicka det 
till alla matlagningssystem i nätverket. Oavsett var de finns. 
Vilket matlagningssystem används? Se efter i din smartphone. 
Letar du efter inspiration? Gå in i vår receptbank. Uppdatera 
programvaran? Utförs i matlagningssystemen över natten med 
en knapptryckning. Hämta HACCP-data? Med ett enkelt klick. 

ConnectedCooking

Ta hjälp av HACCP-rapporter
iVario Pro L

ConnectedCooking

Tillagningsprocessen Steka avslutades
iVario Pro 2-S
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RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö
Sverige

Tel. 040-680 85 00

info@rational-online.se
rational-online.com 80
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