
SLOW JUICER





Para quem gosta de comida saudável e de praticar desporto, para quem 
quer ter uma dieta diversificada para quem está curioso por experimentar 
novos sabores.

O Slow Juicer da Smeg produz sumos naturais da mais alta 
qualidade, muito saborosos e com a cor intensa dos ingredientes. não 
utiliza lâminas, mas sim uma rotação lenta e poderosa de uma pinha de 
pressão originando um sumo completamente frio. 

O sistema de pressão suave e lenta SST (43 rotações por minuto) 
preserva as propriedades orgânicas das frutas e dos vegetais, uma vez que 
não dispersa os ingredientes ativos. Aliás, este tipo de extração é diferente 
das centrifugadoras e de outros tipos de processadores de comida, porque 
não corta, esmaga, mistura ou oxida os ingredientes. 

Graças à tecnologia do Slow Juicer, poderá saborear um sumo que é um 
real concentrado de nutrientes saudáveis. 

VIDA SAUDÁVEL

Poção de



Utilizar o Slow Juicer é bastante simples: Escolha os ingredientes e 
rapidamente prepare o seu sumo preferido.

A carga é vertical e prática e permite carregar com precisão a quantidade 
desejada de frutas e legumes.

Através da sua rotação lenta, mas poderosa, a pinha de pressão capta os 
ingredientes e pressiona-os lentamente, contra as redes de aço para 
preservar o sabor e os nutrientes.

Graças à tampa especial, a câmara de pressão começa a encher-se de sumo, 
o qual é mexido lentamente para criar um suco muito rico, fresco e suave. 

O Slow Juicer da Smeg tem uma alavanca para ajustar a densidade  do 
sumo e facilmente separar as fibras. Estas são extraídas por uma boca de 
saída própria.

Está equipado com um sistema de controlo, para um arranque 
completamente seguro, e uma função de reversão, que, no caso de 
bloqueio, permite-lhe reverter a rotação da pinha de maneira a recuperar 
as funções normais.

O melhor das frutas 
E DOS VEGETAIS
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Materiais 
em TritanTM 
e UltemTM*
Materiais de 
alta qualidade, 
resistentes, seguros 
(sem BPA) e fáceis de 
limpar.

4
Alavanca de 
regulação 
da 
densidade e 
tampa: 
A alavanca permite-
lhe escolher a 
densidade do sumo, 
enquanto as fibras são 
extraídas pelo bico 
próprio para o efeito.

1
Tecnologia 
de pressão 
suave e 
lenta:  
Tecnologia de 
segunda geração 
para uma extração 
de sumo de 
excelência.

2
Velocidades 
de pressão 
e Rotação 
reversível: 
A velocidade de 
rotação é 43 rpm. A 
função de rotação 
reversível desbloqueia 
o Slow Juicer em caso 
de bloqueio devido 
à acumulação de 
pedaços. 

3
Filtros 
de malha 
grossa e 
fina: 
Dependendo do filtro 
escolhido, poderá 
fazer um sumo 
mais denso ou mais 
líquido, com menos 
polpa. 

2

Uma máquina 
DE ALTA EFICIÊNCIA

Silencioso
PODEROSO

EFICIENTE



A seleção 
DAS CORES

Um 
concentrado 
       de  

cores

SJF01RDEU SJF01PBEU

PRETO

SJF01BLEU SJF01CREU

CREME

ENCARNADO AZUL CÉU



Vitaminas
EM ABUNDÂNCIA



1 2 3

As cenouras contêm um 
pouco de água por isso, se 
quiser melhorar a extração 

do sumo, pode adicionar um pouco 
de maçã.

As cenouras são 
resistentes, portanto 
é recomendado que 
as corte em pedaços 
do tamanho de um 
dedo.

Feche a alavanca 
de densidade, insira 
as cenouras e ative o 
Slow Juicer.

Quando a produção 
estiver prestes a 
terminar, abra 
a alavanca 
parcialmente e deixe 
as fibras caírem para 
o depósito.

As cenouras contêm uma quantidade 
elevada de vitamina A e betacaroteno. Estes 
vegetais melhoram a visão e dão energia. O 
sumo de cenoura tem uma cor vibrante, um 
sabor doce e suporta bem com a absorção de 
nutrientes.

SUMO DE 
CENOURA
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Extraia o sumo da 
pera com a casca, 
utilizando o Slow 
Juicer.

Ferva o gengibre 
juntamente com 
água e mel e filtre-
os, depois deixe-os 
arrefecer.

Misture o sumo 
da pera com a 
preparação do 
gengibre, água e 
mel.

Coloque o gengibre em 
água morna primeiro, se 
preferir um sabor menos 

picante.

O gengibre é bastante eficiente em prevenir 
gripes e constipações. A pera contém 
luteolina que ajuda a reduzir inflamações e 
promove a função muscular. 

CHÁ DE PERA E 
GENGIBRE
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Quando preparar sumos 
com frutas e vegetais, 
sugere-se que vá 

alternando a adição dos ingredientes 
mais suculentos com os menos 
suculentos.

Corte brócolos, 
repolho, tomates e 
cenouras em cubos.

Cubra os ingredientes 
com água e ferva-os 
juntos, depois deixe 
arrefecer.

Feche a alavanca de 
densidade, coloque 
os ingredientes dentro 
do Slow Juicer e 
inicie.

Adicione uma 
banana ou uma 
maçã, como preferir 
para dar mais sabor 
ao sumo. 

O sumo detox é excelente para revigorar a 
pele e o corpo. O Slow Juicer produz o sabor 
natural e preserva os nutrientes.

SUMO 
DETOX
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Separe as uvas dos 
talos e lave-as.

Feche a alavanca de 
densidade e ative o 
Slow Juicer. Quando 
o sumo começar a 
sair, abra a alavanca 
parcialmente.

Para um sabor 
mais intenso, 
repetidamente abra 
e feche a alavanca 
durante o processo.

Quando o processo 
estiver prestes 
a acabar, abra 
a alavanca 
parcialmente e 
remova as fibras 
prensadas.

SUMO DE 
UVAS

Pode adicionar sumo de 
tomate se preferir um sumo 
mais espesso e denso. 

O sumo de uva contém imensas antocianinas, 
que são um antioxidante eficaz. Quando 
consumido como sumo, a uva mantém todas 
as propriedades nutricionais contidas dentro 
das suas sementes e da sua pele. 
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Extraia o sumo da 
fruta desejada.

Misture o sumo obtido 
com o chantilly e 
congele.

Adicione mel ou leite 
em pó, se o sumo for 
obtido de uma fruta 
ou vegetal com maior 
acidez.

Se raspar com os 
dentes de um garfo 
de cada 1 a 2 horas, 
o gelado ficará mais 
cremoso.

GELADO DE 
FRUTA

Para uma ingestão calórica 
menor, utilize um iogurte 
magro em vez de chantilly.

Para aumentar a suavidade, pode adicionar 
algum leite em pó. Se gosta de um gelado 
doce, pode adicionar uma colher de sopa de 
mel. Se pelo contrário, prefere mais amargo 
pode adicionar uma colher de sopa de 
iogurte natural.



SJF01 
slow juicer

Série 50`s

Acessórios Incluídos:

Filtro de malha fina

Filtro de malha grossa

Acessório para empurrar os alimentos

1 Jarro de 1L para sumo

1 Depósito de 1,6L para as fibras

2 Escovas de limpeza

* Ultem é marca registada SABIC

SJF01BLEU  Preto

SJF01CREU  Creme

SJF01PBEU  Azul Céu

SJF01RDEU  Encarnado

Filtro de malha fina

Filtro de malha grossa 

 
Acessório para empurrar os 
alimentos

 
1 Jarro de 1L para sumo

 
1 Depósito de 1,6L para as 
fibras

 
2 Escovas de limpeza

Cores Disponíveis:

Acessórios Incluídos:

Recipe book with 12 recipes 
and suggestions for use.



MAIS MEMBROS

DA FAMÍLIA

Torradeira 2 tostas

Torradeira 4 tostas Chaleira

Chaleira de temperatura variável Robot de cozinha

Liquidificador

Máquina de café expresso Espremedor de citrinos
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