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INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT NOTICE FOR CLEANING AND REASSEMBLY
The blade, sealing ring and locking ring are not dishwasher safe.

If you notice any wear and tear to your unit, discontinue use and contact us at
www.tommeetippee.com

Please read and keep these instructions

baby food maker

scalds. Use in a well ventilated area. Be careful if hot liquid is 
poured into the Baby Food Maker as it can be ejected out of 
the appliance due to sudden steaming. Ensure that the heating 
guidelines are followed to ensure that the food is not heated 
for too long. Always check food temperature before feeding. 
Always stir heated food to ensure even heat distribution and 
test the temperature before serving. Do not operate any 
appliance with a damaged cord or plug or after the appliance 
malfunctions or has been damaged in any manner. If the supply 
cord is damaged it must be changed by a qualified person in 
order to avoid a hazard. Always use on a flat heat resistant 
kitchen surface. Steam from the daily use of the baby food 
maker can damage kitchen units, consider positioning the baby 
food maker below an open area or away from wall units to allow 
the steam to dissipate into the air. Do not move appliance when 
in use. Do not place anything on top of the Baby Food Maker. 
Do not use any accessories other than those supplied with 
this appliance. Always disconnect the appliance from supply if 
it is left unattended and before assembling, disassembling or 
cleaning. Switch off the appliance and disconnect from supply 
before changing accessories or approaching parts that move 
in use. Allow to cool before putting on or taking off parts and 
before cleaning the appliance. Handle the blade carefully as 
it is extremely sharp. Care shall be taken when handling the 
sharp blades, when emptying the bowl and during cleaning. 
Before first use and after every use wash the jug, basket and lid 
in warm soapy water or use a dishwasher (top shelf only) and 
dry thoroughly. Wash the blade in warm soapy water and dry 
thoroughly. The blade is not dishwasher safe. Do not fill above 
maximum fill level indicated on the product. CAUTION:  
To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning 
agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.  
Any questions? Visit our website www.tommeetippee.com
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IMPORTANT WARNINGS! 
These instructions can also be found at 
www.tommeetippee.com 
Keep this instruction sheet for future reference as it 
includes important information.
This appliance is intended for household use only. Do not use 
outdoors. Before plugging in the Baby Food Maker for the first 
time ensure that the voltage is compatible with your electricity 
supply by checking the label on the base of the unit. Ensure 
water has been added to the unit before switching the unit on.
Do not immerse in water. To protect against fire, electric shock 
and injury to persons do not immerse cord, plugs or other parts 
of the unit in water or other liquid. Misuse of the product may 
result in the risk of fire, electric shock and/or personal injury. 
Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do 
not let the cord hang over the edge of the kitchen work surface 
or touch hot surfaces. The product has been fitted with a cord 
wind on the base of the unit to allow you to adjust the length 
of the cord safely. It is recommended that the cord be kept as 
short as possible. This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction 
concerning the use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children do not understand the dangers associated 
with operating electrical appliances.  Never allow children to 
use this appliance. User maintenance other than cleaning and 
descaling is not required for this product. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children.
The surfaces will get hot during use.
The heating element surface is subject to residual heat after 
use. Do not touch hot surfaces use handles and knobs. When 
in use the Baby Food Maker contains hot water and steam. 
Keep hands away from steam vents as it can cause burns and 

SET UP (Complete set up section before first using the unit).
Please refer to instructions leaflet before use and remember to clean and descale your unit regularly.
WARNING! Handle the blade carefully as it is extremely sharp. Care should be taken when handling the sharp 
blades, emptying the bowl and during cleaning. 
1. To remove blade, hold the blade tab inside the unit while turning the locking ring on the bottom of the
 container. (Pictures 1,2,3) This will remove the locking ring and the blade will split into two parts. To re-assemble,  
 reverse these steps.
2. Wash blade, jug, basket, sealing ring and lid in soapy water then dry and reassemble. Place unit on a clean, dry  
 kitchen work surface. Place basket inside jug, place lid on jug in the correct orientation and lock in place using the  
 locking dial (Pictures 4,5). 
3. Unlock water tank by rotating lid anti-clockwise, fill water tank with 350ml of cold water, replace cap and lock in  
 place. Ensure the water level is not filled above the inside edge of the water tank (Picture 6).
4.  Plug unit into the mains power supply and turn on the mains. Press the start button to turn on the unit and the LCD  
 display will illuminate (Picture 7).
5. Set the steam time to 30 minutes using the + buttons (Pictures 8,10).
6. Press the start button to start (Picture 11). The unit will now run the steam cycle automatically.
7.  When the cycle has finished the unit will beep, the LCD display will turn off.
 Turn off at the power supply, unplug the unit and allow unit to cool completely. Unlock jug and remove residual water  
 and clean jug and steamer basket following instructions in the cleaning section. Discard any remaining water from the  
 water tank by tipping the unit sideways over a sink. 
8. Wipe unit clean and dry.
9.  The unit is now ready to use.

CLEANING & DESCALING
The descaling process will remove deposits of calcium and other minerals in the system that may affect its 
performance.
CLEANING
Turn off at the power supply, unplug the unit and allow unit to cool down completely before cleaning. Before first use and 
after every use wash the jug, lid and basket in warm soapy water or use a dishwasher (top shelf only) and dry thoroughly. 
Wash the blade, sealing ring and locking ring in warm soapy water and dry thoroughly.
PLEASE NOTE THE BLADE, SEALING RING AND LOCKING RING ARE NOT DISHWASHER SAFE.
WARNING! Handle the blade carefully as it is extremely sharp. Care shall be taken when handling the sharp 
blades, emptying the jug and during cleaning.
After every use wipe the jug housing with a damp cloth but do not submerge in water. Do not clean with abrasive cleaners 
or allow to come in to contact with solvents or harsh chemicals, damage could result.

DE-SCALING
You should de-scale the water tank of your Baby Food Maker every 4 weeks however if you notice limescale earlier 
de-scaling may be required sooner. Unplug the unit and allow to cool before cleaning. After each use allow to cool before 
pouring away remaining water from the water tank by tipping the unit sideways over a sink. A build up of limescale can 
negatively affect the performance of the unit. Living in a hard water area can produce limescale quicker than other areas 
therefore descaling is required sooner. Use a descaler that is suitable for use with stainless steel and use as per the 
manufacturer’s guidelines. Alternatively you can use white vinegar to descale your unit, please use as per manufacturer’s 
guidelines. Once you have descaled then follow instructions under set up to perform a final cleaning cycle. You may need 
to repeat the process if you find that limescale is still present. DO NOT use metal objects or scourers to clean your unit. 
DO NOT use bleach to clean the unit. DO NOT use abrasive or anti-bacterial materials.

TROUBLESHOOTING
1. Do not use the unit for anything other than the intended use.
 This unit is not suitable for:
 • Cooking rice, noodles and pasta
 • Heating liquids, soup or water
 • Chopping hard ingredients such as ice cubes and sugar lumps
 • Cooking frozen foods
 • Defrosting and reheating food or keeping food warm
 • Heating baby food jars
 • Heating bottles
2. Do not use before water tank is filled with water, unless using the blend only cycle.
3. During the automatic steam and blend cycle, the blades will turn to circulate the food. The unit is designed to do this  
 and is a normal part of cycle.
4. Once a steam and blend, steam only or blend only cycle has been set, if the jug has not been assembled
 correctly and the start button is pressed to start a cycle, a beep will sound.
5. The unit will not start operating if the lid is not placed on the jug before locking into place, if the lid has not been  
 placed on the jug in the correct orientation or if the basket has not been placed in the jug correctly.
6. If the jug is loosened or removed from the unit during a cycle, it will automatically stop and a beep will sound.  
 The cycle will be paused and the unit will return to standby state until the jug is put back and fixed in place, to 
 continue the cycle, press the start button.
7. (E1) In the unlikely event that the water tank boils dry during steaming the unit will beep and the LCD will display error  
 E1. If this occurs you will need to re-start the cycle and replace the food.  Unplug the unit, allow the unit to stand for  
 2 minutes before filling the water tank with 350ml of cold water.  Re-set cycle following the instructions in the usage  
 section.
8. Quickly set the timer by holding down the + and - buttons (Pictures 9 and 10).
9. If you find that your machine is not working as efficiently as it was, we would recommend carrying out the
 descaling process as there may be a build-up of limescale.
10. Do not use the Baby Food Maker without food in the jug or steaming basket. If this happens press the cancel button.
11. (E2) If you use the smart memory function but have changed the lid orientation between uses, the unit will beep  
 and the LCD will display error message E2. You will need to reset the unit, previous setting will be lost and you will be  
 required to re-input the steam/ blend time.

Information on the disposal for Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) This symbol on the products and
accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general
household waste. For proper disposal for treatment, recovery and recycling, please take these products to designated
collection points where they will be accepted on a free of charge basis. In some countries you may be able to return
your products to your local retailer upon the purchase of a new product. Disposing of this product correctly will help
you save valuable resources and prevent any possible effects on human health and the environment, which could 
otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest 
collection point for WEEE. Penalties may be applicable for the incorrect disposal of this product in accordance with 
national legislation. The product is fitted with a BS 1363 mains plug containing a 5A fuse. If it ever becomes necessary 
to replace the fuse, only use fuses that are marked BS 1362, and rated at 5A. In the unlikely event that this plug is not 
suitable for the sockets in your home, it should be removed and a suitable plug fitted as follows: The wires of the mains 
lead are coloured in accordance with the following code:GREEN AND YELLOW – EARTH. BLUE – NEUTRAL. BROWN 
– LIVE As these colours may not correspond with the coloured markings sometimes used to identify the terminals in the 
plug, connect as follows. The wire coloured GREEN AND YELLOW must be connected to the terminal marked E or by
the earth symbol or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW. The wire coloured BLUE must be connected to the ter-
minal marked N or coloured BLACK. The wire coloured BROWN must be connected to the terminal marked L or coloured 
RED. If you are in any doubt about how to wire a plug or replace a fuse safely, consult a qualified electrician.

STEAMING TIMES 

BLENDING TIMES 

All times are approximate per 200gms. Steam no more than 200gms in one cycle. The MAX fill line on the jug 
should not be exceeded when using a blend only cycle. Always check food is cooked and food temperature 
before feeding.

When cooking meat, it is extremely important to use the steaming basket only. Pause cooking every 10 minutes 
and stir food thoroughly to ensure even cooking.

The unit can be set to different times to control the texture of the food. These times can be used as a guide to 
achieve different consistencies for each weaning stage.

The water that collects in the jug when using the jug to steam and blend is nutrient rich and can be kept for a 
smoother consistency. When preparing food for latter stages our recommendation to is use the separate steam 
and blend mode with the jug and basket to create a chunkier texture with less water. If your preferred option is to 
use the automatic steam and blend function with the jug then the water can be discarded to allow for a chunkier 
texture. (Blend times outlined are approximate).

VEGETABLES
Potatoes 15min
Carrots 15min
Broccoli 15min
Courgette 15min
Cauliflower 15min
Pumpkin 15min

STAGE ONE
When introducing first tastes
food needs to be pureed.
Blend for ~ 2 minutes to get a
smooth consistency.

STAGE TWO
Here you can start
experimenting with a
combination of flavours that
are smooth lumpy chunks.
Blend for ~ 20 – 30 seconds.

STAGE THREE
Now they can eat bigger
portions with a chunky
texture.
Blend for ~ 4-10 seconds.

FRUIT
Apple 10min
Pear 10min
Oranges 10min
Peach 10min
Plum 10min

MEAT
Fish 15min
Chicken 25min
Veal / Beef 25min 

To help with your weaning journey find more information about the Tommee Tippee 
Baby Food Maker, and recipes at www.tommeetippee.com

Department of health recommends that solid food should not be introduced before 6 months. Although you can start 
earlier (but not before 4 months) if advised by your health visitor or GP.

USAGE
For your child’s safety always check food temperature before feeding 
This unit can steam and blend vegetables, fruits (peeled and cored/pips removed), meats and fish (with bones removed). 
All food must be diced into approximately 1-2cm cubes before being placed into the jug or basket for cooking. Cooking 
times can be found in these instructions and for recipes visit tommeetippee.com. During the steaming process hot steam 
passes through the vent at the back of the unit. Position this unit away from walls and make sure it is not underneath any 
overhanging shelves or cabinets.
1. Place unit on a flat dry kitchen work surface. Place jug or basket with diced food in unit (4) and lock in place using the  
 locking dial (5). Steam no more than 200gms in one cycle. Fill water tank with 350ml of cold water and replace the cap (6).
2. Plug unit into mains power supply, the unit will beep. Press the start button to turn on the unit. The LCD display will illuminate.
3. CYCLE OPTIONS
3.1 TO SET AN AUTOMATIC STEAM TO BLEND CYCLE: Use jug with no basket, ensure correct lid orientation.
 i. Press the mode button and choose steam option. Set the steam time using the +/- buttons. Maximum steam time of  
 30 minutes.
 ii. Press the mode button and choose blend option. Set the blend time using the +/- buttons. Maximum blend time of 2 minutes.
 iii. Press the start button to start. The unit will now run the steam and blend cycle automatically.
 When setting the automatic cycle, the blend time can be set first, but the unit will always start with the steam cycle  
 first. During the automatic steam and blend cycle, the blades will rotate once every 2 minutes to move food around  
 the container. When cooking meat, it is extremely important to pause the unit every 10 minutes and stir
 food thoroughly. This is to ensure even cooking. 
3.2 TO SET A STEAM ONLY CYCLE: Our recommendation is to use the basket, especially for stage 2 and 3 where a  
 chunkier texture is required. Please ensure lid is in the correct orientation.
 STEAMING WITHOUT BASKET
  i. Press the mode button and choose the steam option, set the steam time using the +/- buttons. Maximum steam    
 time of 30 minutes.
  ii. Press the start button to start. The unit will now run a steam cycle.
 STEAMING WITH BASKET
  i. Set the steam time using the +/- buttons. Maximum steam time of 30 minutes.
  ii. Press the start button to start. The unit will now run a steam cycle.
3.3 TO SET A BLEND ONLY CYCLE: Use the jug with no basket, ensure correct orientation with lid.
 i. Press the mode button and choose blend option. Set the blend time using the +/- buttons. Maximum blend time of 2 minutes.
 ii. Press the start button to start. The unit will now run a blend cycle.
 To control the texture of the food a pulse blend can be set. Press the start button, then mode, choose the blend  
 only option, select the time (using 5 second intervals), press start. The unit will pulse once. Repeat the above  
 process for a further pulse.
3.4 STEAM AND BLEND WITH BASKET: Reduced water for a chunkier texture.
 i) Ensure the food is placed in the steaming basket, the lip of the basket is resting in place on the edge of the jug and  
 the lid is in the correct orientation. (see parts guide)
 ii) Set the steam time using the +/- buttons. Maximum steam time of 30 minutes.
 iii) Press the start button to start. The unit will now run a steam cycle.
 iv) Wait for the steam basket to cool, unclip the lock and remove from the unit.  Remove the water from the jug then  
 transfer the steamed food into the jug. Ensure the lid orientation is changed to show the food is now in the jug.
 v) Press the mode button and choose the blend option, set the blend time using the +/- buttons. Maximum blend time  
 of 2 minutes.
 vi) Press the start button to start. The unit will now start a blend cycle.
4. When the cycle has finished the unit will beep, the LCD display will turn off.
 During steaming water will collect in the jug. In stage 1 weaning, where food consistency should be a smooth puree
 we recommend that you stir in this nutrient rich water. In later weaning stages, when thicker textures are required we
 would recommend removing some/all of this water depending on your baby’s preference. Steam and blend separately  
 with the addition of the steam basket and there will be no water mixed with the food. Leave the unit to stand for 2 mins  
 before unlocking jug and decanting food into storage. Take care when removing the jug and lid as steam may still be  
 present and jug hot to touch.
5. Turn unit off at the power supply and unplug the unit. Disassemble blade from the jug and wash all parts in warm soapy water. 
6. If preparing another batch of food straight away, make sure that you top up the water tank with more water. You must  
 wait for the unit to cool before topping up the water tank. 

EXTRA FUNCTIONS
PAUSE
To pause while mid cycle, press and hold the mode button for three seconds until the unit beeps. The LCD will flash. 
This will pause the cycle indefinitely. The jug can be removed during this time however it will be hot so wait until it is cool. 
Press the start button to continue the cycle.
CANCEL
To stop a cycle while mid cycle, press the start button for three seconds until unit turns off.
SMART MEMORY FUNCTION
If using the Baby Food Maker again within 30 minutes of the last use you can press the start button to switch the unit on, 
then press and hold ‘+’ and ‘-‘ button at the same time, press the start button again and it will repeat the last cycle. Please 
note that the smart memory function cannot be used with 3.2 steam and blend with basket.

يرجى قراءة هذه التعليمات واالحتفاظ بها

ُمحضر طعام األطفال
تعليمات االستخدام

مالحظة هامة للتنظيف وإعادة التجميع
غسل الشفرة والختم المطاطي الدائري وقفل اإلغالق الدائري في غسالة الصحون ليس آمًنا
إذا الحظتي أي تآكل أو تلف على وحدتِك، عليِك التوقف عن استخدامها واالتصال بنا على

www.tommeetippee.com
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BABY FOOD MAKER PARTS GUIDE

a. Storage pot
b. Blade
c. Sealing ring
d. Locking ring
e. Jug
f. Jug lid
g. Steaming basket
h. Integrated spatula
i. Water tank and cap
j. Locking dial
k. LCD display
l. Time setting –
m. Time setting +
n. Mode button (steam, blend, steam and blend)
o. Steam icon
p. Blend icon
q. Start button
r. Jug symbol (lid)
s. Steaming basket symbol (lid)
t. Jug housing

Note: If using the jug only orientate the jug lid so 
the jug symbol r. is facing forwards.
If using the jug and basket orientate the jug lid so 
the basket symbol s. is facing forwards.
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الشفرة

ة   قة المطاطي الحل
قفل قة ال حل

الوعاء 
غطاء الوعاء 
تبخير  ة ال سل

ة  عقة متكامل مل
اه والغطاء  مي خزان ال

قفل اإلغالق 
شاشة إل سي دي 

وقت - ضبط ال
 ضبط الوقت +

بخار؛ والخلط) بخار والخلط؛ وال زر الوضع )ال
بخار  رمز ال
رمز الخلط 

زر بدء 
رمز الوعاء )الغطاء)

تبخير )الغطاء( ء  ة ال رمز سل
مكان الوعاء

ة استخدام الوعاء فقط، يرجى تدوير الغطاء بحيث  مالحظة: في حال
ة استخدام الوعاء والسلة، R يكون رمز الوعاء  إلى األمامفي حال

ة سل إلى األمام S يرجى تدوير الغطاء بحيث يكون رمز ال

تي تحتوي على مكعبات الطعام في الوحدة )4)  ة ال سل  ضعي الوحدة على سطح مسطح وجاف في المطبخ. وضعي الوعاء أو ال
اه بمقدار مي ئي خزان ال م امل واحدة. ث بخار عن 200 جرام في الدورة ال د ال ها باستخدام قفل اإلغالق )5(. وال يزي يها في مكان ل ف  واق

اردة وضعي الغطاء في مكانه )6)6 ب اه ال مي 350 مل من ال
تشغيل الوحدة. -2 -2 د ل يه. واضغطي على زر ب ب ن ة الرئيس، وستصدر الوحدة صوت ت ي ائ  وصلي الوحدة بمصدر الطاقة الكهرب
يه. واضغطي على ب ن ة الرئيس، وستصدر الوحدة صوت ت ي ائ  وستضيئ شاشة إل سي دي. وصلي الوحدة بمصدر الطاقة الكهرب

تشغيل الوحدة. وستضيئ شاشة إل سي دي د ل زر ب
خيارات الدورة 

أكدي من وضع الغطاء في االتجاه  ة وت ا: استخدمي الوعاء بدون السل ًي ائ ق ل بخار لدورة الخلط ت قال من دورة ال ت  لضبط االن
الصحيح

قة  ي بخار مدته دق ل استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل بخار ب بخار. واضبطي وقت ال ار ال اضغطي على زر الوضع واختاري خي
بخار مدته 2  ل استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل بخار ب بخار. واضبطي وقت ال ار ال  اضغطي على زر الوضع واختاري خي

قة ي دق
ا  ًي ائ ق ل بخار والخلط ت دأ الوحدة في الحال دورة ال ب تشغيل )صورة 11(. وست بدء ال اضغطي على زر بدء ل

بخار والخلط اء دورة ال ن بخار أوالً. وأث ا بدورة ال ًم دأ الوحدة دائ ب ية، ضبط وقت الخلط أوالً، ولكن ست ائ ق ل ت  يمكن عند ضبط الدورة ال
ة إيقاف غاي ل لحم، من المهم ل تحريك الطعام في الوعاء. وعند طهي ال ين ل ت ق ي ية تدور الشفرات عكس اتجاهها مرة كل دق ائ ق ل ت  ال

ائق الوحدة كل 10 دق
ًدا لحم جي ًدا. وذلك لضمان طهي ال وتحريك الطعام جي

وام   ها الحصول على ق ي تي ُيطلب ف ة 2 و3 وال ة، خاصًة في المرحل استخدام السل ية فقط: نوصي ب ائ ق ل ت بخار ال  لضبط دورة ال
أكد من أن الغطاء في االتجاه الصحيح ت ا. ويرجى ال أكثر تماسًك

ه تبخير بدون سل
قة  ي بخار مدته دق ل استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل بخار ب بخار، واضبطي وقت ال ار ال اضغطي على زر الوضع واختاري خي

السلة تبخير ب ال
ة ق ي بخار30 مدته دق ل  خدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل

بخار30 مدته ل استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل بخار  ب  اضبطي وقت  ال
بخار  ة دورة ال دأ الوحدة في الحال ب تشغيل )صورة 11(. وست بدء ال د ل اضغطي على زر ب

أكدي من وضع الغطاء في االتجاه الصحيح ة وت ية فقط: استخدمي الوعاء بدون السل ائ ق ل ت بخار ال لضبط دورة ال
قة  ي بخار مدته دق ل استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل بخار ب ار الخلط. واضبطي وقت ال  اضغطي على زر الوضع واختاري خي

ة دورة الخلط  دأ الوحدة في الحال ب تشغيل. وست بدء ال د ل اضغطي على زر ب
م اختاري الوضع وام الطعام. اضغطي على زر الطاقة، ث تحكم في ق ل متقطعة ل  يمكن ضبط دورة الخلط في وضع السرعة ال

ها 2(، اضغط على زر الطاقة. وستومض الوحدة مرة واحدة. وكرري استخدام فترات مدت وقت )ب ار الخلط فقط، وحددي ال  وخي
ية ة المذكورة أعاله للحصول على فترة تشغيل متقطعة إضاف ي عمل ال

وام متماسك   يل للحصول على ق ل ة: ماء ق بخار والخلط مع وجود السل  دورة ال
ة في مكانه على حافة الوعاء ووضع الغطاء في االتجاه سلّ بيت إطار ال ث بخار، وت ال ة الطهي ب أّكدي من وضع الطعام في سلّ  ت

ِقطع يل ال )الصحيح. )اّطلعي على دل
بخار مدته   ل استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل بخار ب بخار، واضبطي وقت ال ار ال  اضغطي على زر الوضع واختاري خي

قة  ي دق
بخار  ة دورة ال دأ الوحدة في الحال ب تشغيل. وست بدء ال د ل   اضغطي على زر ب

ة من الجهاز سلّ ّم فّكي المشبك وانزعي ال بخار، ث ال ة الطهي ب برد سلّ .انتظري حتى ت
ير اتجاه الغطاء حتى . أكدي من تغي بخار إلى الوعاء. وت قلي الطعام المطهي على ال م ان ية من الوعاء ث ق ب مت اه ال مي  وافرغي ال

 يظهر الطعام في الوعاء
قة   ي لخلط مدته دق استخدام أزرار +/-. وأقصى وقت ل ار الخلط، واضبطي وقت الخلط ب   اضغطي على زر الوضع واختاري خي

ة دورة الخلط   دأ الوحدة في الحال ب تشغيل. وست بدء ال د ل اضغطي زر ب
يه، وستنطفئ شاشة إل سي دي  ب ن تهاء الدورة، ستصدر الوحدة صوت ت د ان عن

ا على نحو سلس نبغي أن يكون الطعام مهروًس فطام، ي ة األولى من ال تبخير في الوعاء. في المرحل اه خالل ال مي ستتجمع ال
ا نبغي أن يكون الطعام أكثر تماسًك فطام، ي ل المغذيات. وفي المراحل الالحقة ل ة ب ي اه غن ذا، نوصي بتحريك الطعام في مي ل

بخار ولن ة ال بخار والخلط مع إضافة سل ة ال ِك. وتنفصل مرحل ل ها حسب تفضيالت طف اه أو كل مي ة بعض هذه ال إزال ذا، نوصي ب  ل
تخزين. وتوخي بل فتح وعاء الطعام وصب الطعام في وعاء ال تتوقف ق ين ل ت ق ي مدة دق اه مع الطعام. واتركي الوحدة ل مي لط ال  تخت

د لمسه ا عن بخار ال يزال موجوًدا والوعاء ساخًن ة الوعاء والغطاء حيث قد يكون ال د إزال الحذر عن
دافئ والصابون   ماء ال ال م فكي الشفرة من الوعاء واغسلي جميع األجزاء ب اء. ث يها من مصدر الكهرب اوقفي الوحدة وافصل

برد  ِك االنتظار حتى ت ي اه. وعل مي ٍد من ال اه بمزي مي ئة خزان ال أكدي من تعب فور، ت ة تجهيز وجبة أخرى من الطعام على ال  في حال
اه مي بل رفع غطاء خزان ال الوحدة ق
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االستخدام
بل التغذية ا من درجة حرارة الطعام ق ًم ِك تحققي دائ لسالمة طفل

بقع( واللحوم واألسماك )مع بذور فضاًل عن إزالة ال  تستطيع هذه الوحدة تبخير وخلط الخضار والفاكهة )مقشرة ومنزوعة ال
ى مكعبات بحجم 2-1 سم قبل وضعها في الوعاء أو السلة للطهي. ويمكن االطالع  إزالة العظام(. ويجب تقطيع جميع األطعمة إل

يمات وللوصفات بزيارة تعل ى أوقات الطهي في هذه ال ية التبخير بخار ساخن من tommeetippee.com. عل  ويمر أثناء عمل
ًدا عن الجدران وتأكد من عدم وجودها تحت أي ي  خالل الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة. لذلك، ضعي هذه الوحدة بع

ية رفوف أو خزانات متدل

قفل الموجودة أسفل الوعاء  قة ال استمرار على عالمة الشفرة داخل الوحدة مع تدوير حل ة الشفرة، اضغطي ب إلزال
نقسم الشفرة إلى جزئين. وإلعادة تجميعها، اعكسي هذه الخطوات قفل وست قة ال ة حل ا)ا لصور 1 و2 و3( سيؤدي ذلك إلى إزال

يها وضعي الوحدة على سطح نظيف وجاف  ف ماء والصابون وجف ال قة المطاطية والغطاء ب ة والحل  اغسلي الشفرة والوعاء والسل
استخدام قفل في مكانه ب ة داخل الوعاء، ثم ضعي الغطاء على الوعاء في االتجاه الصحيح وضعي ال  في المطبخ. وضعي السل

قفل )الصور 4 و5)5 قرص ال
اردة،  ب اه ال مي ئي الخزان بمقدار 350 مل من ال م أمل اه عن طريق تدوير الغطاء عكس عقارب الساعة، ث مي  افتحي خزان ال

اه )الصورة 6)6 مي ية لخزان ال داخل اه فوق الحافة ال مي أكدي من عدم ملء مستوى ال قفل في مكانه. وت وضعي الغطاء وال
تشغيل الوحدة وستومض شاشة إل سي دي )الصورة  د ل يها. اضغطي على زر ب ائي وشغل ار الكهرب ي ت م وصلي الوحدة بمصدر ال  ث

7(7
استخدام أزرار + )الصور 8 و10)0  قة ب ي بخار على 30 دق م اضبطي وقت ال ث

ا  ًي ائ ق ل بخار ت دأ الوحدة اآلن دورة ال ب تشغيل )صورة 11(. وست بدء ال اضغطي على زر بدء ل
يه، وستنطفئ شاشة إل سي دي  ب ن تهاء الدورة، سوف تصدر الوحدة صوت ت د ان عن

م افتحي الوعاء وأفرغي ا. ث ماًم برد ت ت ائي واتركي الوحدة ل ار الكهرب ي ت ية وافصلي ال ائ  افصلي الوحدة عن مصدر الطاقة الكهرب
اه مي ية في خزان ال ق ب اه مت تنظيف. أفرغي أي مي واردة في قسم ال يمات ال عل ت اع ال ب ات بخر ب ُم ة ال ية ونظفي الوعاء وسل ق ب مت اه ال مي  ال

بها على الحوض عن طريق قلب الوحدة على جن
فة وجافة  امسحي الوحدة بقطعة قماش نظي

ِك اآلن جاهزة لالستخدام  وحدت

التنظيف وإزالة الترسيبات
ها تي قد تؤثر على أدائ كالسيوم والمعادن األخرى في الوحدة وال بات، رواسب ال ترسي ة ال ية إزال ستزيل عمل

التنظيف
تنظيف. واغسلي بل ال ا ق ماًم برد ت ت ائي واتركي الوحدة ل ار الكهرب ي ت ية وافصلي ال ائ  افصلي الوحدة عن مصدر الطاقة الكهرب

ة الصحون دافئ والصابون أو استخدمي غسال ماء ال ال ة ب سل لوعاء والغطاء وال بل استخدامه ألول مرة وبعد كل استخدام ل  الجهاز ق
دافئ والصابون ماء ال ال دائري ب قة المطاطية وقفل اإلغالق ال ا. واغسلي الشفرة والحل ماًم وا ت علوي فقط( واتركيهم حتى يجف  )الرف ال

ا ماًم واتركيها حتى تجف ت
اتحذير! وتعاملي مع  يرجى مالحظة أن غسل الشفرة والحلقة المطاطية وقفل اإلغالق الدائري في غسالة الصحون ليس آمًن
بعد كل استخدام ف تنظي اء تفريغ الوعاء وال ن تعامل مع شفرات حادة، أث د ال اية ألنها حادة جداً. ويجب توخي الحذر عن عن  الشفرة ب

التالمس مع المنظفات الكاشطة أو السماح ب ه ب ي اه. وال تنظف مي لة وال تغمريها في ال ل داخل بقطعة قماش مب  امسحي الوعاء من ال
ها تلف الجهاز نتج عن د ي ق ة المركزة، ف ي ائ مي كي بات أو المواد ال مذي ال

إزالة الترسيبات
بات قد تراكمت بسرعة، ترسي يع، وإذا الحظتي أن ال اه الخاص بُمحضر طعام األطفال كل 4 أساب مي ترسبات من خزان ال ة ال  يجب إزال

اه عن طريق مي ية من خزان ال ق ب مت اه ال مي برد قبل سكب ال بل ذلك. واتركي الوحدة بعد كل استخدام حتى ت بات ق ترسي ة ال تعين إزال ي  ف
بات ترسي تنظيف. ويمكن أن يؤثر تراكم ال بل ال برد ق ت ها ل ائي واتركي ار الكهرب ي ت  قلب الوحدة على الحوض. تفصلي الوحدة من ال
ذلك مناطق األخرى، ل بات أسرع من ال ترسي ا على أداء الوحدة. يمكن أن يؤدي العيش في منطقة ذات ماء عسر إلى تراكم ال ًي ب  سل
اوم للصدأ واستخدامها مق فوالذ ال بات مصنوعة من ال ترسي ة ال اسبة إلزال بات في أقرب وقت. واستخدمي أداة من ترسي ة ال  يجب إزال

باع بات من على الوحدة، ويرجى ات ترسي ة ال ِك استخدام الخل األبيض إلزال توجيهات الشركة المصنعة. وبدالً من ذلك، يمكن ا ل ًق  وف
ية. وقد هائ ن تنظيف ال يذ دورة ال ف ن ت م الضبط ل ي واردة في ق يمات ال عل ت بعي ال بات، ات ترسي ة ال  توجيهات الشركة المصنعة. وفور إزال

تنظيف الوحدة. ال ية أو إسفنجات ل بات ال تزال موجودة. ال تستخدمي أدوات معدن ترسي ة إذا وجدتي أن ال ي عمل اجين إلى تكرار ال  تحت
ا يري بكت ل تنظيف الوحدة. ال تستخدمي المواد الكاشطة أو المضادة ل بييض ل ت تستخدمي مواد ال

وية، لكن استخدم قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل ل الجهاز، ال تستخدم مركبات تنظيف ق منع اإلضرار ب يه: ل ب ن ت
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ًة قبل أول استخدام للوحدة(ة  ي دورة الضبط كامل الضبط )استكمل
يها بانتظام يمات النشرة قبل االستخدام وتذكري تنظيف وحدتِك وإزالة الترسبات من عل ى تعل يرجى الرجوع إل

ي مع الشفرة بعناية ألنها حادة جداً. ويجب توخي الحذر عند التعامل مع شفرات حادة، أثناء تفريغ الوعاء  تحذير! وتعامل
والتنظيف

 بعيدَة عن فتحات البخار ألنها يمكن أن تسبب الحروق واالحمرار. واستخدمي
 الجهاز في منطقة جيدة التهوية. وتوخي الحذر عند سكب السائل الساخن

 في ُمحضر طعام األطفال حيث أنه يمكن أن يخرج من الجهاز بسبب التبخير
 المفاجئ. وتأكدي من اتباع إرشادات التسخين لضمان عدم تسخين الطعام

 لفترة طويلة جًدا. يرجى التأكد دائماً من درجة حرارة الحليب قبل الرضاعة.
 كما يرجى تقليب الحليب الساخن لضمان توزيع الحرارة، ويرجى التحقق

 من درجة الحرارة قبل تقديم الحليب للرضيع. وتجنبي تشغيل الجهاز عندما
ا أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من األشكال.  يكون السلك أو القابس تالًف

 وفي حالة تلف سلك اإلمداد بالكهرباء، فينبغي تغيره من خالل شخص مؤهل
 لتفادي التعرض ألي خطر. واستخدمي الجهاز دائًما على سطح مطبخ مقاوم
 للحرارة. وال تحرِك الجهاز أثناء االستخدام. وال تضعي أي شيء فوق  ُمحضر
 طعام األطفال. قد يتسبب البخار الناتج عن االستخدام اليومي لجهاز تحضير

 طعام األطفال بتلف أثاث المطبخ، لذا حاولي أن تضعي جهاز تحضير طعام
 األطفال في مكان مكشوف أو بعيداً عن خزائن الحائط من أجل السماح للبخار
 بأن يتالشى في الهواء. وتجنبي استخدام أي ملحقات أخرى بخالف الواردة مع
 هذا الجهاز. وافصلي الجهاز دائًما من مصدر الكهرباء إذا كنِت ستتركينه بال

 مراقبة، وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه. أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه
 من مصدر الطاقة الكهربائية قبل تغيير الملحقات أو االقتراب من األجزاء التي
 تتحرك أثناء االستخدام. واتركي الجهاز ليبرد قبل وضع أي شيء في الجهاز أو
 إزالته وقبل تنظيف الجهاز. وتعاملي مع الشفرة بعناية ألنها حادة جداً. ويجب

 توخي الحذر عند التعامل مع شفرات حادة، أثناء تفريغ الوعاء والتنظيف.
 واغسلي الجهاز قبل استخدامه ألول مرة وبعد كل استخدام للوعاء والغطاء
 بالماء الدافئ والصابون أو استخدمي غسالة الصحون )الرف العلوي فقط(

 واتركيهما حتى يجفا تماًما. واغسلي الشفرة بالماء الدافئ والصابون واتركيها
 حتى تجف تماًما. ويرجى العلم بأن غسل الشفرة في غسالة الصحون ليس

ا. وال تملئي الُمحضر بالماء أعلى مستوى التعبئة الُمحدد على المنتج. أي  آمًن
استفسار؟ يرجى زيارة موقعنا

www.tommeetippee.com

تحذيرات مهمة!  
يمكنِك االطالع أيًضا على هذه التعليمات على

www.tommeetippee.com 
  احتفظي بورقة التعليمات هذه للرجوع إليها في المستقبل ألنها تتضمن

معلومات مهمة.
 هذا الجهاز ُمخصص لالستخدام المنزلي فقط. لذا يرجى عدم استخدامه خارج

 المنزل. وتأكدي قبل توصيل ُمحضر طعام األطفال بالكهرباء من أن الجهد
 الكهربائي متوافق مع التيار الكهربائي لمصدر الكهرباء من خالل االطالع

 على الملصق الموجود على قاعدة الوحدة. واضمني إضافة المياه إلى الوحدة
قبل تشغيلها

 وتجنبي غمره بالمياه. وللوقاية من نشوب الحرائق وإصابة األشخاص
 بالصدمات الكهربائية واألذى، ال تغمري الجهاز أو السلك أو القابس أو أي

 جزء آخر من أجزاء الوحدة في المياه أو أي سائل آخر. فقد يؤدي سوء استخدام
 المنتج إلى خطر نشوب الحرائق أو اإلصابة بالصدمات الكهربائية أو األذى
 الشخصي أو جميع ما سبق. واحرصي على حفظ الجهاز والسلك الخاص به

 بعيًدا عن متناول األطفال. وال تتركي السلك الكهربائي يتدلى فوق حافة سطح
 تجهيز الطعام في المطبخ أو يالمس األسطح الساخنة. والجهاز مزود ببكرة

 سلك على قاعدة الوحدة ليسمح لِك بضبط طول السلك بأمان. ومن الُمستحسن
عّد هذا الجهاز لالستخدام من األشخاص  إبقاء السلك قصيًرا قدر اإلمكان. لم ُي

 )بما فيهم األطفال( الذين يعانون من قصور في القدرات البدنية أو الحسية أو
 العقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة، إال إذا كان ذلك تحت إشراف أو توجيه

 خاص باستخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سالمتهم. ال يعي األطفال
ًدا لألطفال  المخاطر المرتبطة بتشغيل األجهزة الكهربائية. لذا ال تسمحي أب

 باستخدام هذا الجهاز. وصيانة المستخدم بخالف التنظيف وإزالة الترسيبات
غير مطلوبة لهذا المنتج. ال يجوز السماح لألطفال بتنظيف وصيانة الجهاز

األسطح معرضة للسخونة أثناء االستخدام
 يشع سطح عنصر التسخين بالحرارة المتبقية بعد االستخدام. لذا ال تلمسي

األسطح الساخنة واستخدمي المقابض والمّساكات
 عند استخدام الُمحضر، فإنه يحتوي على الماء الساخن والبخار. لذا أبقي يديِك

ها   عدة ل ُم ال تستخدمي هذه الوحدة ألي غرض خالف األغراض ال
ما يلي ة ل اسب هذه الوحدة ليست من
طهي األرز والشعرية والمكرونة  

اه   مي ة السوائل، مثل الشوربة أو ال ئ دف ت
لج وكتل السكر   ث بة مثل مكعبات ال تقطيع المكونات الصل

طهي األطعمة المجمدة  
ا   ًئ اء الطعام داف ق لج وإعادة تسخين الطعام أو إب ث ة ال ازال

ئة برطمانات غذاء األطفال   دف ت
ة الرّضاعات   ئ دف ت

ة استخدام دورة الخلط فقط    اه، إال في حال مي ال اه ب مي بل ملء خزان ال ال تستخدمي الوحدة ق
ذلك وهذا جزء    تدوير الطعام. حيث ُصممت الوحدة ل ية، ستدور الشفرات عكس اتجاهها ل ائ ق ل ت بخار والخلط ال اء دورة ال ن  أث

طبيعي من الدورة
بخار فقط أو دورة الخلط فقط   بخار والخلط أو دورة ال ،فور ضبط الوحدة على دورة ال

يه ب ن بدء الدورة، سُتصدر الوحدة صوت ت د ل تجميع بشكٍل صحيح والضغط على زر ب   في حالة عدم ال
م ُيوضع الغطاء على الوعاء في االتجاه الصحيح أو ته في مكانه، أو ل ي ب ث بل ت م ُيوضع الغطاء على الوعاء ق  لن يعمل الجهاز إن ل

تة في الوعاء بشكٍل صحيح ّب ث ة ُم سلّ م تكن ال .إن ل
ا   ًت توقف الدورة مؤق يه. ست ب ن ا وسُتصدر صوت ت ًي ائ ق ل اء الدورة، فستتوقف الوحدة ت ن ته من الوحدة أث ة فك الوعاء أو إزال  في حال

ته في مكانه ي ب ث وستعود الوحدة إلى وضع االستعداد حتى إعادة وضع الوعاء وت
ابعة الدورة، اضغطي على زر بد مت  ول

استمرار على األزرار +/- )الصور 9 و10)0 الضغط ب   اضبطي المؤقت بسرعة ب
بات   ترسي ة ال ية إزال يذ عمل ف ن ت ا نوصي ب ن إن اءة، ف إذا وجدت أن جهازِك ال يعمل بكف

بات إذ من الممكن وجود تراكم ترسي
غاء   بخار. وإذا حدث ذلك، فاضغطي على زر اإلل ة ال ال تستخدمي ُمحضر طعام األطفال دون وضع طعام في الوعاء أو في سل

ية“ كترون ية واإلل ائ ايات المعدات الكهرب ف التخلص من ن قة ب عل مت ومات ال المعل
ارة عب قصد بهذه ال ”ُي

ة المستخدمة يجب عدم خلطها ي كترون ية واإلل ائ منتجات الكهرب قة أن ال ائق المرف وث منتجات وال الموجود على ال
منتجات ايات واستعادتها وإعادة تدويرها، يرجى أخذ هذه ال ف ن تعامل مع ال م وال ي سل تخلص ال عامة. ولغرض ال ة ال ي منزل ايات ال ف ن مع ال

تمكني من إعادة  دان، قد ت ل ب ا. وفي بعض ال ها مجاًن بول م ق ت نة حيث ي قاط تجميع معي إلى ن
منتج بطريقة صحيحة د. وسيساعدِك التخلص من هذا ال ِك عند شراء منتج جدي دي ة المحلي ل تجزئ ائع ال ِك إلى ب تجات من

قة غير“ ايات بطري ف ن تي يمكن أن تنشأ عن معالجة ال ئة، وال ي ب ار محتملة على صحة اإلنسان وال يمة ومنع أي آث ق ير الموارد ال وف  على ت
ية ائ ايات المعدات الكهرب ف تجميع ن تفاصيل عن أقرب نقطة ل ٍد من ال ية للحصول على مزي السلطة المحل ذا يرجى االتصال ب  مالئمة. ل

ائي منتج مزود بمقبس كهرب ية. هذا ال تشريعات الوطن ل ا ل ًق منتج وف يم من هذا ال سل عقوبات على التخلص غير ال ية. وُتطبق ال كترون  واإلل
ار الذي يحمل BS 1363 من طراز ي ت قواطع، استخدم قاطع ال دال ال ب ير. وإذا كان من الضروري است ار 5 أمب ي  ويحتوي على قاطع ت

مقبس منزلك، يجب BS 1362 عالمة ا ل اسًب مقبس من يها هذا ال تي ال يكون ف ة وال ُمحتمل ير. في الحاالت غير ال وة 5 أمب ق  فقط، وب
اء بني - كهرب د ال الي: األزرق- محاي ت لرمز ال ا ل ًق ائي الرئيسة وف ار الكهرب ي ت لون أسالك ال لي: ُت ته وتوصيل مقبس مناسب كما ي إزال

ذا يرجى مقبس، ل تحديد األطراف الموجودة في ال ا ل اًن ستخدم أحي تي ُت ة ال ون مل وافق مع العالمات ال ت وان قد ال ت  نظًرا ألن هذه األل
الطرف الذي يعمل عالمة لون األخضر واألصفر ب ال ون ب مل الي: ويجب توصيل السلك ال ت نحو ال ”أو E التوصيل على ال

الطرف الذي يعمل لون األزرق ب ال ون ب مل لون األخضر أو األخضر واألصفر. ويجب توصيل السلك ال ال ون ب الرمز األرضي أو مل  ب
الطرف الذي يعمل عالمة N عالمة بني ب ون ال ل ال ون ب مل لون األسود. ويجب توصيل السلك ال ال ِك L أو ب دي لون األحمر. إذا كان ل ال  أو ب

ائي مؤهل قة آمنة، يرجى استشارة فني كهرب قاطع بطري دال ال ب مقبس أو است ية توصيل ال ف أي شك بشأن كي
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استكشاف األخطاء وإصالحها

)E2( إذا كنت تستخدم وظيفة الذاكرة الذكية ولكن تم تغيير االتجاه الغطاء بين االستخدامات ، فان وحده صفير وسوف LCD عرض رسالة 
الخطا E2. سوف تحتاج إلى أعاده تعيين الوحدة ، سيتم فقدان االعداد السابق وسوف تكون هناك حاجه ألعاده إدخال وقت البخار/المزج.

م ستنطفئ الوحدة وشاشة إل سي دي. وإذا حدث بخار ومن ث اء دورة ال ن اه أث مي ة يجف خزان ال ُمحتمل  في الحاالت غير ال
اه مي بل ملء خزان ال ين ق ت ق ي مدة دق ها تتوقف ل دال الطعام. افصلي الوحدة واتركي ب اجين إلى إعادة بدء الدورة واست  ذلك،  فستحت

واردة في قسم االست يمات ال عل ت اع ال ب ات د ب اردة. ابدئي الدورة من جدي ب اه ال مي مقدار 350 مل من ال ـ ب

(E1(

وظائف إضافية
التوقف

يه. ب ن واٍن حتى تصدر الوحدة صوت ت مدة ثالث ث اء الدورة المتوسطة، اضغط علي زر الوضع واحد ل ن ا أث ًت قاف الوحدة مؤق  إلي
فترة، ومع ذلك ستكون ة الوعاء خالل هذه ال مدة غير ُمحددة. ويكون باإلمكان إزال  ستضيئ شاشة إل سي دي. وسيوقف ذلك الدورة ل

برد الوحدة. واضغطي على زر بدء الستمرار الدورة ذا انتظري حتى ت ة ل الوحدة ساخن
اإللغاء

واٍن حتى تتوقف الوحدة مدة ثالث ث اء الدورة المتوسطة، اضغطي على زر بدء ل ن .إليقاف دورة ما أث
خاصية الذاكرة الذكية

ة استخدام م  قة من آخر استخدام، يمكنك30حضر طعام األطفال مرة أخرى في غضون ُ في حال ي تكراِر دق د ل  الضغط على زر ب
ذاكرة م الضغط على زر بدء مرة أخرى.  ال وقت، تشغيل الوحدة، ث م اضغط على الزر “+” والزر “-” في نفس ال  تشغيل الوحدة،  ث

ة د الخلط في السل ذكية ال يمكن استخدامها مع بخار 3.2 وعن ال

أوقات التبخير
ئة تعب نبغي عدم تجاوز خط ال واحدة. وي بخار عن 200 جرام في الدورة ال د ال ية لكل 200 جرام. وال يزي ب قري  تكون األوقات ت

تغذية بل ال ا من طهي الطعام ودرجة حرارة الطعام ق ًم أكدي دائ د استخدام دورة الخلط فقط. وت القصوى على الوعاء عن

دا لضمان الطبخ ائق ويحرك الطعام جي فه الطبخ كل 10 دق ه تبخير فقط. وق غاية استخدام سل ل لحوم ، من المهم ل  عند طهي ال
.حتى

أوقات الخلط
وام يل للحصول على ق وام الطعام. ويمكن استخدام هذه األوقات بوصفها دل تحكم في ق ل فة ل ل  يمكن ضبط الوحدة ألوقات مخت

فطام ة من مراحل ال مختلف لكل مرحل

ها للحصول على فاظ ب المغذيات ويمكن االحت ة ب ي تبخير والخلط غن ل د استخدام الوعاء ل تي تتجمع في الوعاء عن اه ال مي عد ال  ُت
بخار والخلط مع استخدام ل ا نوصي باستخدام الوضع المنفصل ل ن إن لمراحل األخيرة، ف د تجهيز الطعام ل وام أكثر سالسة. وعن  ق

بخار ة ال ار خاصي ين استخدام خي ِت تفضل اه. وإذا كان مي افة مع كمية أقل من ال وام أكثر كث ة للحصول على ق  الوعاء والسل
عد أوقات الخلط اعم. )ُت وام متماسك ون اه للحصول على ق مي يمكن التخلص من ال ائي مع استخدام الوعاء، ف ق ل ت  والخلط ال

ية(ة ب قري واردة اوقات ت ال

ٍد من المعلومات عن ُمحضر طعام األطفال من تومي ى مزي ِك، يمكنك الحصول عل   للحصول على مساعدة في رحلة فطام طفل
www.tommeetippee.com يبي والوصفات على ت

وقت )ولكن بل هذا ال بدئي ق ِك يمكن أن ت بل عمر 6 أشهر. على الرغم من أن اول الطعام الصلب ق ن  توصي وزارة الصحة بعدم ت
ِك ب ي بل عمر 4 أشهر( إذا نصح بها زائرِك الصحي أو طب ليس ق

المرحلة األولى
تذوق الطعام ة ل م أول تجرب دي ق د ت عن

يجب أن يكون الطعام مهروًسا
تين ق ي مدة دق  اخلطي الطعام ل

للحصول على
وام سلس ق

ثانية المرحلة ال
بدئي ِك أن ت يمكن
ا بتجربة من هن
نكهات خلطة ال

تي تكون قطع متماسكة وناعمة وال
ية ان مدة من 30-20 ث اخلطي الطعام ل

الثة ث المرحلة ال
ة يستطيع األطفال في هذه المرحل

اول قطع متماسكة ن ت
وام ق ال

واٍن مدة من 10-4 ث اخلطي الطعام ل

الفواكه
فاح 10 دقائق ت ال

ائق الكمثرى 10 دق
ائق قال 10 دق برت ال

ائق الخوخ 10 دق
ائق برقوق 10 دق ال

الخضروات
قة ي البطاطس 15 دق

قة ي الجزر 15 دق
قة ي ْركولي 15 دق َب ال
ة ق ي الكوسى 15 دق
قة ي بيط 15 دق قرن ال

ة ق ي قرع 15 دق ال

اللحوم
قة ي السمك 15 دق
قة ي فراخ 25 دق ال

قة ي قر 25 دق ب لحم العجل / لحوم ال


