
ROBOT DE COZINHA





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 da série Anni 50 

da Smeg. Linhas curvas e cores vibrantes que refletem o espírito criativo, 

a paixão pela cozinha e o gosto por objetos elegantes e com um design 

Italiano. 

O aliado ideal
NA SUA COZINHA
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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 
ajustáveis 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 

suas 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



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.  

amassa

agita

MISTURA

BATE

COMBINA



Accessórios  
OPCIONAIS

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. 

CORTADOR PARA 
ESPARGUETE 

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

ravioli

tortelini

CANELONI

LASANHA
FETTUCCINE



SMF01PBEU

SMF01PGEU

AZUL CÉU

VERDE ÁGUA

PRETO

ROSA ENCARNADO

CREME

SMF01CREU

SMF01BLEU

SMF01PKEU SMF01RDEU

Gama de 
CORES

Linhas 
curvas 

          E  

CORES     
   RETRO

SMF01SVEU

CINZA



DIA JUNTOS

ESPECIAL

como o vosso 



1 2 3 4

ao  
pequeno 
almoço

O batedor plano possibilita a preparação de 
misturas mais firmes. É ideal para misturar 
massa quebrada, massa de biscoito, triturar 
batatas, bater ovos em massa de pasteleiro, 
fazer geleia ou mesmo misturar ingredientes 
para bolas de carne. 

Batedor plano MASSA QUEBRADA

Velocidade baixa 
 
 

45 minutos

Ingredientes
Farinha 300g
Manteiga 
aos cubos 180g
Açúcar 100g 
Ovo 1
Limão 1

Use o batedor plano 
na velocidade 1 
durante cerca de 1 
minuto para misturar 
a farinha, o açúcar e 
a manteiga, até que a 
mistura se assemelhe 
a pão ralado. 

Adicione o ovo e as 
raspas de limão e 
finalize a mistura na 
velocidade 2.  

Continue a misturar 
até obter uma massa 
suave e uniforme.

Embrulhe a massa em 
película aderente e 
coloque-a no frigorífico. 
Depois de 30 minutos, 
retire, amoleça-a com as 
mãos e enrole para fazer 
um rolo de 4 mm. Com 
a ajuda de um utensílio 
de cozinha, corte em 
forma de biscoitos e 
leve a cozinhar a 180ºC  
durante 13-15 minutos. 



1 2 3 4

ao almoço 

FETTUCCINE DE OVO 
CASEIRO

Ingredientes
Farinha 300g
Ovos 3
Água 3-4 colheres 
 de sopa

Velocidade baixa 
 
 

50 minutos

E ainda cortadores para taglioline e 
esparguete, para receitas que irão 
impressionar os seus convidados!

Rolo para 
pasta

Cortador de 
fettuccine

Use o batedor 
de gancho na 
velocidade 1 para 
amassar os ovos e a 
farinha.

Amasse até obter 
uma consistência 
suave e uniforme 
(adicione água q.b. 
caso seja necessário). 
Retire a massa da 
taça, cubra-a com 
película aderente e 
deixe-a no frigorífico 
durante 30 minutos. 

Use o rolo para pasta 
para criar folhas de 
massa, polvorizando 
com farinha se 
necessário. Comece 
com a espessura 
no nível 0 antes de 
passar para o 1. 

Deixe as folhas de 
massa repousar 
durante 10-15 minutos. 
Uma por uma, passe-
as pelo cortador de 
fettuccine, polvorizando 
sempre com farinha.

Deixe o fettuccine secar 
antes de cozinhar. 



1 2 3 4

MAIONESE

para um lanche apetitoso Ingredientes 
Gema de ovo 8 
Óleo de semente 250g 
Sumo de meio limão 
Vinagre 1 colher 
vinho branco chá
Sal q.b.

Velocidade baixa 
 
 

15 minutos

Quer seja para bater natas, para bater 
claras em castelo, ou para fazer maionese 
caseira, o fundamental para o sucesso é 
ter a batedeira certa com um batedor de 
pinha. 

Batedor de 
pinha 

Bata as gemas de 
ovo com o batedor de 
pinha na velocidade 
8, adicionando o 
vinagre de vinho 
branco e uma pitada 
de sal enquanto bate. 

Use o vertedor para 
lentamente deitar o 
óleo de sementes na 
mistura. Certifique-se 
que a mistura tem 
tempo suficiente para 
absorver o óleo à 
medida que este é 
adicionado. 

Uma vez adicionado 
metade do óleo, 
diminua a velocidade 
do robot de cozinha 
para o nível 6, e 
continue até que todo 
este esteja totalmente 
incorporado na 
mistura. 

Use uma espátula 
para passar a 
mistura para uma 
taça e conserve no 
frigorífico. 



O batedor de gancho é tudo o que precisa 
para fazer um pão caseiro, brioches, pizzas 
e bolos. Deliciosos petiscos polvilhados com 
uma pitada de personalidade. 

1 2 3 4

PIZZA

ao jantar 

Ingredientes
Farinha "0"
do tipo italiana 350g
Azeite 1 colher
extra virgem de sopa 
Levedura de cerveja 15g 
Água 200 ml 
Sal 1 pitada 

Velocidade baixa 
 
 

35 minutos

Batedor de 
gancho 

Dissolva a levedura 
em 50 ml de água 
morna e adicione à 
taça, juntamente com 
a farinha e o azeite.  

Gradualmente, 
adicione o sal e a 
água restante.

Misture os 
ingredientes durante 
2-3 minutos até obter 
uma mistura suave 
e elástica. Ponha a 
massa numa taça e 
deixe-a coberta para 
que cresça durante 
40-50 minutos, ou até 
que atinja o dobro do 
tamanho.

Divida a massa 
em duas partes e 
estique para fazer o 
que será a base da 
pizza. Coloque-a num 
tabuleiro untado e 
deixe repousar durante 
20 minutos. Adicione os 
ingredientes que mais 
gosta, e leve ao forno 
a 200ºC durante 10-15 
minutos.



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 7,9kg

Dimensões HxLxW

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

SMF01 

ROBOT DE COZINHA
Smeg 50’s Style

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 

SMPC01  
Conjunto Rolo para pasta e 
cortador para fettuccine e 
taglioline, em aço inox

SMSC01  
Cortador para esparguete em 
aço inox

SMPR01  
Rolo para pasta em aço inox

SMFC01  
Cortador para fettuccine em 
aço inox

SMTC01  
Cortador para taglioline em aço inox

SMRM01  
Preparador de ravioli

SMMG01  
Triturador de carne

SMSG01  
Laminador e Granulador 

Acessórios Opcionais

SMWW01  
Batedor de Pinha em aço inox

SMFB01  
Batedor Plano em alumínio

SMDH01  
Batedor de Gancho em alumínio 

SMPS01 
Vertedor com resguardo anti salpicos

Acessórios Incluídos



Torradeira 2 Tostas

Torradeira 4 Tostas Chaleira

Chaleira Temperatura Variável Liquidificador

Máquina de Café Expresso

Slow Juicer

Espremedor de Citrinos

A FAMÍLIA 
TODA JUNTA

Amasse as linhas curvas e as cores vintage, torre-as com um pouco de 

tecnologia de ponta e combine alta performance com originalidade. No 

final, ferva tudo para uma mistura perfeita.

Esta é a receita dos pequenos eletrodomésticos SMEG: a prova de que uma 

grande personalidade também se pode expressar nos pequenos objetos do 

dia à dia, como uma torradeira, uma chaleira, um liquidificador ou um robot 

de cozinha. 

Mais do que ferramentas, os pequenos electrodomésticos Smeg são ícones 

intemporais que irão transformar a sua casa e conquistar o seu coração 

assim que os experimentar. 

mistura
AQUECE

AMASSA
TORRA



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 14

1200-027 Lisboa

Tel.: +351 214 704 360

info@smeg.pt

smeg.pt

smeg50style.com/pt


