
ROBOT DE COZINHA
ACESSÓRIOS OPCIONAIS





Um bolo para partilhar com amigos; o cheiro a pão caseiro; massa fresca 

para impressionar os seus convidados. Se gosta de ser um criativo na cozinha, 

prepare-se para se apaixonar pelo novo Robot de Cozinha Smeg Anni 50. 

Linhas curvas e cores vibrantes que refletem o espírito criativo, a paixão pela 

cozinha e o gosto por objetos elegantes e com design Italiano.

O aliado ideal
NA SUA COZINHA



1

2

3

4

5

Funcionalidade e Design 
UMA COMBINAÇÃO PERFEITA

4 
TAÇA EM 
AÇO INOX 

A taça de 4,8L em 
aço inox com uma 
asa ergonómica 
permite-lhe satisfazer 
o seu lado criativo 
com todas as suas 
receitas preferidas. 

3 
CONTROLO 
DE 
MOVIMENTO 
VARIÁVEL 

As 10 velocidades 
garantem 
versatilidade nas 
várias fases de 
preparação das 
receitas. 

1  
MOVIMENTO 
PLANETÁRIO 
 
O movimento de 
rotação planetário 
Optimum garante 
uma mistura suave 
e perfeitamente 
homogénea.  

2 
PORTA DE 
ACESSÓRIOS 
FRONTAL

O Robot de Cozinha 
da Smeg oferece 
inúmeras soluções 
a serem inseridas 
na parte frontal da 
máquina, incluindo 
acessórios para cortar 
e esticar massa 
fresca. 

Todos os detalhes foram cuidadosamente pensados para atingir a criação 

de um produto robusto, eficiente e duradouro. O seu motor de 800W e 

as 10 velocidades tornam-no no Robot de Cozinha perfeito para as suas 

variadíssimas receitas. A função de Arranque Suave permite um início 

suave e gradual enquanto a ação de Movimento Planetário  mistura e 

amassa na perfeição. Nada é deixado ao acaso. Com um design ergonómico, 

o Robot de Cozinha é muito mais do que aparenta ser: de fácil limpeza e de 

prazerosa utilização. 

5 
CORPO 
METÁLICO 

A robusta estrutura 
metálica do Robot 
de Cozinha reduz as 
vibrações ao mínimo, 
permitindo-lhe 
trabalhar em total 
segurança. 

duradouro
ROBUSTO

EFICIENTE



amassa

agita

MISTURA

BATE

COMBINA

VERTEDOR COM 
RESGUARDO ANTI 

SALPICOS

O resguardo impede que os ingredientes 
salpiquem enquanto a sua ponta simplifica a 
adição de ingredientes durante o processo de 

mistura.  

Accessórios 
STANDARD

BATEDOR EM PINHA 

O batedor em pinha é perfeito para bater 
ovos, gemas, recheios e molhos. 

BATEDOR PLANO 

O batedor plano é ótimo para combinar 
misturas mais densas para bolos, glacés, 

bolachas e purés, proporcionando resultados 
sempre perfeitos. 

BATEDOR DE GANCHO

Utilize o batedor de gancho para misturar 
massas levedadas e pesadas. Ideal para fazer 

pão, pizza e pasta.  



ROLO PARA PASTA 

Permite selecionar 10 espessuras diferentes para 
estender a massa em folhas de 140 mm de 

largura.

CORTADOR PARA 
FETTUCINE 

Com este acessório é possível cortar massa 
fettuccine com 6 mm, ideal para qualquer 

entusiasta de massas. 

CORTADOR PARA 
TAGLIOLINE 

Ferramenta útil para fazer tagliolini de  
1,5 mm. 

TRITURADOR DE CARNE  

3 discos em aço inox e um disco de limpeza 
em silicone. Corpo em alumínio.

LAMINADOR E 
GRANULADOR

4 tambores para fatiar e ralar. Corpo 
em plástico e tambores em aço inox. 

CORTADOR PARA 
ESPARGUETE 

Este acessório torna as folhas de massa fresca 
em esparguete com 2 mm de diâmetro. 

Accessórios 
OPCIONAIS

Accessórios 
OPCIONAIS

CONJUNTO DE 3 PEÇAS 

Rolo para massa, cortador para Taglioline e 
cortador para Fettuccine. Aço inox cromado.

PREPARADOR DE 
RAVIOLI

Graças aos dois rolos moldados, é ainda 
mais fácil criar o seu próprio ravioli fresco 

em casa. Corpo em aço inox.



SMF01PBEU

SMF01CREU

SMF01BLEU

SMF01PKEU

SMF01RDEU

SMF01PGEUSMF01SVEU

CINZA

Gama de 
CORES ROSA CREME

PRETO ENCARNADO

AZUL CÉU VERDE ÁGUA

Linhas 
curvas 

          E  

CORES     
   RETRO



seu dia

ESPECIAL
como o 
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Para preparar os tomates confitados, 
comece por lavar e secar os tomates. 
Corte-os ao meio e coloque-os, sem os 
sobrepor, num tabuleiro coberto com 
papel vegetal. Polvilhe com açúcar 
e uma mistura de alho e tomilho. 
Adicione sal e pimenta a gosto. Pré-
aqueça o forno a 150ºC e cozinhe os 
tomates durante 60 minutos. Uma vez 
prontos, retire o tabuleiro do forno e 
polvilhe com orégãos e azeite.  

Tomate Cherry 
Confitado 

1. Corte as alcaparras, a cebola verde, as anchovas e os pepinos em vinagre em fatias finas. 
Adicione o molho inglês e o tabasco e misture. Divida a carne em pedaços grandes e coloque 
no triturador de carne. 

2. Moa a carne no disco com furação larga e com o auxílio do calcador.

3. Passe a carne triturada novamente triturador, desta vez utilizando o disco triturador 
médio. 

4. Junte a mistura aromática do primeiro passo com a carne triturada. Certifique-se de que 
ficam bem misturados. Tempere com azeite, pimenta, sal e sumo de limão. 

30 minutos

Ingredientes: 
Bife Tártaro: 600 g carne magra (lombo) - 2 filetes de 
anchovas - 10 alcaparras - 25 g cebola verde - 8/10 gotas 
de tabasco - sumo de 1 limão - 1 colher de sopa generosa 
de molho inglês - azeite extra virgem - sal e pimenta - 20 g 
pepino em vinagre

Tomate confitado: 300 g tomate cherry - 2 dentes de alho - 
orégão seco - tomilho - 2 colheres de açúcar - sal e pimenta 

BIFE TÁRTARO
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A sugestão que deixamos na receita é 
para usar tagliatelle, mas este molho 
de vegetais combina bem com todos 
os tipos de massa: macarrão, penne, 
fusilli... Para dar um toque especial 
ao seu molho, cubra o preparado da 
massa com uma camada de molho 
bechamel, coloque no forno para 
dourar e ative o modo grill nos últimos 
minutos. Será uma delícia para todos 
os seus convidados. 

Um molho perfeito para 
todos os tipos de massa 

25 minutos

Ingredientes: 
300 g de massa tagliatelle - 1 dente de alho - 1 colher de 
sopa de alcaparras - 2 cebolas verdes - 1 cenoura grande 
- 4 fatias de pimento vermelho - 2 tomates - 2 curgetes - 
manjericão - 80 g queijo de ovelha - caldo de legumes - sal 
e azeite 

TAGLIATELLE COM MOLHO 
DE VEGETAIS 

1. Lave e seque os vegetais. Use o laminador para cortar as cenouras. 

2. Juntes as fatias de cenoura.

3. Utilize o granulador grosso para ralar as cebolas verdes, o alho, a curgete, os tomates, o 
manjericão e os pimentos, com auxílio do calcador.

4. Cozinhe a cenoura cortada em 3 colheres de sopa de azeite e no caldo de legumes. 
Depois de cozida, adicione os vegetais ralados e as alcaparras. Deixe cozinhar durante mais 
alguns minutos e ajuste o sal. 

Cozinhe a massa, escoe quando estiver "al dente" e adicione o preparado de vegetais. 

Sirva com queijo de ovelha e salpique com folhas de manjericão. 
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O recheio de carne estufada 
dará um toque especial aos 
seus ravioli. Preste muita 
atenção ao cozinhar a 
carne. A estufagem é um 
método de cozedura que 
usa calor lento durante um 
longo período de tempo. Por 
esta razão, deve usar uma 
caçarola alta com tampa. 
Evitará que os líquidos 
resultantes da cozedura se 
evaporem facilmente.

Bife estufado 

90 minutos

Ingredientes: 
Pasta de ovo: 185 g farinha de trigo - 25 g sêmola de trigo - 2 ovos - 
água se necessário - Bife estufado: 300 g carne magra - Marinado: 
250 ml vinho tinto encorpado - 250 g legumes picados (aipo, cenoura 
e cebola) - 1/2 dente de alho - alecrim - 2 folhas de louro - farinha - 
Ainda: ½ fatia de pão, amolecido em leite e espremido - 40 g queijo 
parmesão ralado - Molho: 80 g cebola - 30 g aipo - 330 g cenouras 
- 1 curgete (apenas a pele) - 20 g natas frescas - caldo de legumes - 
tomilho - brandy - queijo parmesão ralado - óleo, sal e pimenta 

RAVIOLI DE BIFE ESTUFADO COM 
MOLHO VEGETAL BRANDY

1. Use o granulador grosso para ralar os vegetais. Deixe o bife marinar durante a noite 
juntamente com os vegetais ralados, as especiarias e o vinho. Retire o bife do marinado 
e polvorize com farinha. Não deite o líquido marinado fora. De seguida, doure o bife e os 
vegetais ralados em óleo e manteiga, adicionando sal e pimenta a gosto. Quando estiver 
dourado, adicione o marinado de vinho que guardou anteriormente ao bife, cubra e deixe 
cozinhar em lume brando durante 3 horas. 
2. Quando estiver pronto, escorra o bife e deixe arrefecer. Guarde 150 g do caldo de 
cozedura. Corte o bife aos pedaços e utilize o triturador de carne com o disco mais fino 
para triturar. Tempere com queijo parmesão e pão embebido em leite. Misture os 200 g de 
vegetais, 150 g de caldo de cozedura e adicione ao bife.  
3. Prepare a massa e deixe arrefecer durante 30 minutos no frigorífico. Estenda a massa em 
tiras de 14,5 cm de espessura, e dobre-as ao meio. 
Insira a extremidade dobrada entre os rolos e rode um quarto da alavanca. Separe as duas 
extremidades e coloque cada uma na extremidade do rolo. 
4. Insira o funil na massa. Distribua o recheio de bife estufado com uma colher. Gire a 
alavanca e certifique-se que o ravioli sai facilmente do acessório. Deixe as tiras de ravioli 
secarem sobre um pano limpo polvilhado com farinha. Uma vez secos, separe-os.

Molho: Triture os legumes com o triturador e granulador, e em seguida, aloure-os em óleo. 
Ferva com brandy e tempere com tomilho, sal, pimenta e cozinhe adicionando um pouco de 
caldo de cada vez. Adicione as natas. Cozinhe os ravioli em água salgada, e escorra quando 
estiverem "al dente". Adicione o molho de vegetais e polvilhe com queijo parmesão e folhas 
de tomilho.. Polvilhe com queijo parmesão e decore com as folhas de tomilho.



1 2 3 4

Coloque os espinafres 
congelados e hortaliça numa 
panela com um pedaço de 
manteiga e uma pitada de sal 
para temperar. Escorra e pique.

Combine a mistura dos 
espinafres com a gema de ovo, 
com o ricotta ralado, queijo 
parmesão e uma pitada de sal 
e noz-moscada. 

Recheio de ricotta 
e espinafres

50/60 minutos

1. Prepare a massa da pasta e o recheio feito de espinafres, hortaliça, ricotta e queijo 
parmesão.

2. Obtenha uma massa de espessura média e tão grossa quanto o preparador de ravioli. 
Dobre a massa em dois e coloque-a no preparador. Gire a alavanca um quarto e insira a 
massa. Separe as extremidades da massa e coloque-as nas extremidades dos rolos.

3. Insira o funil na massa. Divida uniformemente o recheio de ricotta com uma colher.

4. Calmamente gire a alavanca e verifique se o ravioli sai facilmente do preparador. 
Recolha as folhas de ravioli e deixe-as secar num pano limpo e polvorizado com farinha.

Ingredientes: 
Espinafres congelados e hortaliça (200g) - ricotta de ovelha (260g) 
- 1 gema de ovo - queijo parmesão (60g) - noz-moscada e sal.

Molho: manteiga - sálvia - amêndoas laminadas (tostadas) -  
queijo parmesão.

RAVIOLI DE ESPINAFRE E 
RICOTTA



Dados Técnicos 

Série Anni 50

Corpo em alumínio fundido

Base em liga de zinco

800 W

Taça de 4,8 L em aço inox e com asa 
ergonómica

Movimento planetário

10 velocidades com função de arranque 
suave

Velocidade máxima de 240 rpm

Controlo de velocidade eletrónico

Motor DirectDrive

Travão de segurança ativo quando o motor 
está inclinado para cima

Proteção de sobrecarga do motor

Porta frontal para acessórios opcionais

Pés antiderrapantes

Peso 7,9 kg

Dimensões HxLxW 
378 (490 com cabeça para cima) x 402 x  
221 mm

SMF01 

Smeg 50’s Style 
ROBOT DE COZINHA

Capacidade

Farinha (standard) max 1kg 

Nº de ovos max 12/min 3

Massa para bolo max 2.8kg

Massa para pão/pizza/pasta 
max 1.3kg 

Acessórios Opcionais

SMPR01  
Rolo para pasta em aço inox

SMFC01  
Cortador para fettuccine em aço inox

SMSC01  
Cortador para esparguete em aço inox

SMTC01  
Cortador para tagliolini em aço inox

SMPC01  
Conjunto de rolo para pasta, cortador 
fettuccine e cortador tagliolini, em aço 
inox

SMRM01  
Preparador de ravioli

SMMG01  
Triturador de carne

SMSG01  
Laminador e Granulador

Acessórios Incluídos

SMWW01  
Batedor de Pinha em aço inox

SMFB01  
Batedor Plano em alumínio

SMDH01  
Batedor de Gancho em alumínio 

SMPS01 
Vertedor com resguardo anti salpicos



TODA A 
FAMÍLIA

Torradeira 2 Tostas

Torradeira 4 Tostas Chaleira

Chaleira Temperatura Variável Liquidificador

Máquina de Café Expresso

Slow Juicer

Espremedor de Citrinos



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 14

1200-027 Lisboa

Tel.: +351 214 704 360

info@smeg.pt

smeg.pt

smeg50style.com/pt


