
De keukenhulp van de chef-koks

Cooking Cutter blender



geef uzelf 
een voorsprong



Robot Coupe, 
uitvinder en marktleider 
op het gebied van keukenmachines, 
creëert de Robot Cook®. 
De enige verwarmende cutter-blender 
die beantwoordt aan de hoge eisen 
van de verfijnde en traditionele restauratie.

Emulgeren
Vermalen
Mixen
Hakken
Mengen
Kneden
Op temperatuur  
houden 

Cooking Cutter blender

WArM of koud



Een voorsprong  
in het dagelijkse werk
de robot Cook®, een concentraat van technologie en 
innovatie, is dé oplossing voor: 
— Het optimaliseren van de tijd besteed aan voedselbereiding.
—  Het tot in de perfectie realiseren van recepten die de meeste  

aandacht vragen.

Een voorsprong  
in creativiteit
de robot Cook® is de perfecte hulp voor chef-koks:
—  Geeft hen de handen vrij om zich te wijden aan het creëren van 

nieuwe recepten.
— Garandeert de perfecte kwaliteit van het resultaat. 
— Biedt een groot aantal innoverende mogelijkheden. 

3,7 L

4 500 tpm

20° > 140° 
op de graad nauwkeurig 



Een oplossing om te innoveren
Het ideale hulpmiddel bij het maken van tal van warme of koude,  
hartige of zoete recepten. 
De Robot Cook® stimuleert de verbeeldingskracht van de chef-koks!  
 

  een nAuWkeurige hulp
—  Voorzien van een hoge precisie mes op de 

bodem van de kuip. 
—  Voortreffelijke resultaten en snelle 

uitvoering door een rotatiesnelheid van 
maximaal 4500 toeren per minuut.

—  Vermengen van tere ingrediënten 
zonder deze te snijden door rotatie van het 
mes in omgekeerde draairichting.

—  Warm houden van een bereiding of 
onderbreken van de uitvoering van een 
recept door intermitterende rotatie van het mes.

 een AutonoMe hulp
Dankzij de programmeerfunctie wordt het 
perfect reproduceren van een recept eenvoudig. 
Door hun bereidingsgeheimen aan de Robot 
Cook® toe te vertrouwen kunnen chef-koks 
gemakkelijker toezicht houden op de 
uitvoering van bereidingen. 
Drie recepten zijn al voorgeprogrammeerd: 
bechamelsaus, vanillesaus en banketbakkers-
room. 

 een betrouWbAre hulp
  De Robot Cook® ontleent zijn kracht aan een 
zeer robuuste industriële asynchrone motor. 
In de drukte van de keuken zullen chef-koks de 
geruisloze werking zeker appreciëren.

bechamelsaus
bearnaisesaus
hollandaisesaus
botersaus
risotto
banketbakkersroom
Vanillesaus
Soezendeeg
Sabayon
Chocoladeglazuur
royal de foie gras
bisque
Vruchtenmoes
tapenade
pesto
puree 
botercrème
...



Een efficiënte hulp
Emulgeren, vermalen, mixen, hakken, mengen, kneden, al deze 
functies worden door de Robot Cook® tot in de perfectie uitgevoerd. 
Daarbij komt nog het verwarmingsvermogen dat van 20 tot 140°C 
tot op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Dankzij de grote 
inhoud van de kuip kunnen hoeveelheden worden geproduceerd die 
voldoen aan de behoeften van culinaire professionals.

 een ConCentrAAt VAn hAndige detAilS
—  De kuip van de Robot Cook® is uitgerust met een demonteerbare 

schraaparm. Deze maakt handmatig schrapen overbodig en houdt de 
textuur homogeen. 

—  Een anti-condens dekselwisser zorgt dat u de bereiding in het oog 
kunt houden. 

—  Via de opening in het deksel kunnen ingrediënten worden toege-
voegd zonder de uitvoering van een recept te hoeven stoppen. 

  een Model VAn eenVoud
de robot Cook® is speciaal bestudeerd om alle handelingen 
verbonden aan het gebruik ervan te vergemakkelijken. 
—  Dankzij een geheel nieuw systeem dat het mes op zijn plaats 

houdt kan de bereiding veilig uit de kuip worden gestort.
—  Alle onderdelen die in aanraking komen met voedingsmiddelen zijn 

gemakkelijk te demonteren en kunnen in de vaatwasser worden 
afgewassen. 

—  Het deksel is waterdicht en heeft een ingebouwde beveiliging.

progrAMMering

van 9 recepten

SChrAApArM 
voor een altijd homogene textuur

groot ForMAAt kuip 
3,7 l

met mes met microvertandingen

Anti-CondenS dekSel

voor constant zicht

geruiSloZe 
ASYnChrone 
Motor

Verwarmingsprecisie

20° tot 140° 
tot op de graad 

nauwkeurig

turbo pulSe

4 500 tpm



toepASSingSVoorbeeld  

Bechamelsaus

boter toevoegen
meel toevoegen

melk en de kruiden toevoegen

 +115°C  

 200 tpm 

 2 min. 

inStelling VAn de 
VerWArMing

toerentAl

tijd

 +120°C  

 200 tpm   

 5 min. 

 +100°C  

 500 tpm

 15 min. 



De mening van de chef-koks

dAVid ZuddAS – CHEf-KOK
RESTAURANT DZ’ENVIES – 21000 DIjON – 1 VORK

«  De Robot Cook® is hét hulpmiddel dat we nodig hadden. 
Voortaan maakt hij deel uit van ons dagelijks leven.»

YAnniCk MoreirA – CHEf-KOK CONSULTANT
CHEf SERVICES BRETAGNE – 35380 PLELAN LE GRAND

«  De verwarmingssnelheid en de snijkwaliteit zijn  
buitengewoon. De intermitterende snelheid is een 
functie die we nodig hebben voor puree en fijne  
gemixte bereidingen.»

MArC Meurin – CHEf-KOK
CHâTEAU DE BEAULIEU – 62350 BUSNES – ROZETTEN

«  De geruisloze werking van de machine wordt zeer 
geapprecieerd in de keuken. Het apparaat is uiterst 
eenvoudig te gebruiken. Bij het maken van bepaalde 
recepten is het op temperatuur kunnen houden een 
belangrijk pluspunt van het apparaat. »

   Autonomie

   hoge snelheid

   technologie

   programmering

   geruisloze 
werking

   Vermogen

   precisie

De pluspunten  
van de Robot Cook®
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WArM of koud


