
Низькотемпературне 
приготування з 
iCombi® Pro.
Делікатне приготування. 
Чудовий смак. Безпека.



iCombi Pro працює точно, безпечно, цілодобово. Без 
нагляду, навіть вночі. Запікання продуктів великого розміру, 
тушковані страви, варені – функція низькотемпературного 
приготування в апаратах RATIONAL робить все це 
можливим. Результат: особливо ніжне та соковите 
м'ясо з першого до останнього шматочка. Делікатний 
режим приготування мінімізує втрату ваги. А завдяки 
інтелектуальним технологіям iCombi Pro ви можете бути 
впевнені в тому, що гарантовано отримаєте бажаний 
результат. Знову, знову і знову.

Уявіть собі: хтось бере 
на себе вашу роботу.

 Більше якості
Зробіть страви ще 
смачнішими. Готує, коли 
ви відпочиваєте. 
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Функція низькотемпературного приготування допоможе зробити меню 
більш різноманітним. З частковим, повним або комбінованим завантаженням. 
Запечена свинина, яловичина, телятина. Великі або маленькі шматки. Усе 
згідно з вашими налаштуваннями, усе відповідно до ваших побажань. 
Просто задайте ступінь колірування і готовності – і вперед! Усе інше зробить 
iCombi Pro. 

Після розігріву завантажте м'ясо у робочу камеру, і приготування 
відбуватиметься без вашої участі. Потім температура у робочій камері 
швидко знижується для делікатного приготування м’яса і доведення його до 
готовності. Так навіть після короткого витримування м’ясо буде надзвичайно 
ніжним та соковитим. Після завершення приготування, його можна тримати в 
апараті ще кілька годин. Бездоганний вигляд і неперевершена якість. 

Приготування.

Для усіх, в кого багато ідей.

 Переваги для вас
Різноманітне меню. Ніжні та 
соковиті страви, які можна 
готувати тоді, коли iCombi Pro 
вільний.

 rational-online.com/ua/
 nyz-kotemperaturna-obrobka

Приготування «sous-vide» 
Корисні і поживні страви. Саме вони є 
метою приготування за методом «sous-
vide». Для цього м’ясо обсмажують, а 
потім готують під вакуумом з маринадом 
або спеціями. За допомогою функції 
низькотемпературного приготування 
протягом довгого часу, за дуже низької 
температури. Завдяки тому, що 
температура в робочій камері трохи 
перевищує температуру всередині 
продукту, страви виходять особливо 
ніжними, відповідають вимогам HACCP 
щодо безпеки продуктів харчування і 
майже не втрачають вагу.
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Низькі витрати, значна ефективність: просто задайте 
бажаний результат — і готово. Все інше зробить iCombi Pro: 
Попередній розігрів, смаження м’яса, додавання рідини. І 
ось вже починається делікатний процес тушкування. Адже 
система регулює температуру в робочій камері, вологість та 
швидкість повітряних потоків залежно від страви. Результат: 
ніжне, соковите м’ясо з апетитним смаженим ароматом. І 
його можна тримати в апараті ще декілька годин без втрати 
якості. За потреби ви навіть можете одночасно готувати різні 
страви.

Тушковані страви.

Ніжне м’ясо. 
Апетитний аромат.

 Так просто
Ароматне, соковите м’ясо. 
Без зайвих витрат.

 rational-online.com/ua/
 nyz-kotemperaturna-obrobka

Приготування у вакуумі
Звичайно ж, ви також можете готувати 
страви у вакуумі. Просто підсмажте 
м’ясо, поєднайте у вакуумі із сумішшю 
для тушкування, а потім відправте його 
в iCombi Pro. Далі апарат сам про все 
подбає. Без нагляду. Протягом декількох 
годин.
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Тафельшпіц, шинка, корейка, груднинка. Класика. Приготована 
особливо делікатно. Багатий смак без значних зусиль. Адже 
вам треба просто покласти продукти в iCombi Pro і задати 
бажаний результат, а все інше кухонна система зробить 
самостійно. Наприклад, за допомогою технології RATIONAL-
Delta-T, коли спочатку у робочій камері встановлюється 
дуже низька температура, що поступово зростає разом 
із температурою всередині страви. Для делікатного 
приготування, мінімальної втрати ваги і забезпечення 
неперевершеної якості страв. За потреби страву можна 
томити ще декілька годин без жодної втрати якості.

Приготування м’яса.

Класичні страви, приготовані 
за допомогою сучасних 
технологій.

 Отримувати більше
Зменшення витрат і 
споживання сировини. 
Неперевершений смак і 
задоволені гості.

 rational-online.com/ua/
 nyz-kotemperaturna-obrobka
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 ConnectedCooking
Потужна мережева система 
RATIONAL. Щоб ви тримали 
все під контролем.

rational-online.com/ua/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Все під контролем.

Усі говорять про мережу. В iCombi Pro вона є. Адже 
за допомогою інтерфейсу WiFi його можна під’єднати 
до ConnectedCooking, безпечної інтернет-платформи 
RATIONAL. Рецепт індички виявився успішним? Відтепер він 
в усіх кухонних системах, під’єднаних до мережі. Байдуже, де 
вони знаходяться. Яка кухонна система використовується? 
Подивіться у смартфоні. Шукаєте натхнення? Гляньте у базу 
даних рецептів. Оновлення програмного забезпечення? 
Треба просто натиснути на кнопку. Викликати дані HACCP? 
Достатньо один раз клацнути мишею. За вашим бажанням, 
iCombi Pro самостійно викликатиме спеціаліста із сервісного 
обслуговування у разі потреби.

ConnectedCooking

Доступний звіт HACCP
iCombi Pro 6-1/1

ConnectedCooking

Процес «Смаження» завершено.
iCombi Pro 10-1/1

RATIONAL Academy.

Підвищення кваліфікації.

Професійні рекомендації допоможуть використовувати 
кухонну систему RATIONAL ще більш ефективно. На 
безкоштовних семінарах ви можете отримати безліч 
нових ідей, знайти натхнення для своїх співробітників і 
оптимізувати робочі процеси. Також ви можете замовити 
платний спеціальний семінар з питань обслуговування 
бенкетів/Finishing або роботи з закладами громадського 
харчування, такими як школи та дитсадки. Підтримка під 
час експлуатації стає ще більш індивідуальною, адже зміст 
визначаєте саме ви. 

 Зареєструватися 
Тел. 380504752333
eurasia@rational-online.com

rational-online.com/ua/academy
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Представництво РАЦІОНАЛЬ
Інтернаціональ в Україні
01032 м. Київ, вул. Жилянська, 146

Tел: +380443333103
Моб.+380504752333

eurasia@rational-online.com
rational-online.com 20
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