
מסתבר שזה המיקסר הטוב ביותר
20 היתרונות של מיקסר-מלוש ׳ַאְנַקְרְסרּום׳ של ׳דאבו׳

המכשיר הכי קריטי במטבח ולתוצאות האפייה, הוא המיקסר. לכן כה חשוב שהוא יהיה כזה שאפשר לסמוך עליו, שיחזיק מעמד לאורך שנים ויעשה את 
העבודה בלי להתעייף ובלי שייאלצו מפעם-לפעם לשאת אותו אל הטכנאי וגם לשלם את המחיר...

יש רק מיקסר אחד שהוא בעצם מיקסר-מלוש שמוכיח כבר קרוב ל-80 שנה כי הוא הטוב והאמין ביותר. מיקסר ANKARSRUM ׳ַאְנַקְרְסרּום׳ של ׳דאבו׳.

5 קילו בצק 

'אנקרסרום' של 'דאבו' מגיע עם 
קערה  גדולה ומנוע עוצמתי, כדי 

שיוכל ללוש בקלות מאפים 
משלושה ק"ג קמח, שהם 

כחמישה ק"ג בצק בבת אחת. 

קערת נירוסטה 
ללישה

קערת הלישה המרכזית של 
מיקסר-מלוש ’דאבו׳, עשויה 
מחומר הנירוסטה האיכותי 
ביותר, לא מפלסטיק סופח 
שומנים ועלול גם להפריש 
חומרים לא בריאים אל תוך 
הבצק. קערה שניתן להכניס 

לתנור ולאפות איתה.

טיימר ללישה 
והקצפה מדידה

טיימר מובנה במיקסר-מלוש 
’דאבו׳, מאפשר לכוון את הלישה 

או את ההקצפה, לזמן קצוב 
מראש. אפשר לעזוב את 

המיקסר עובד וללכת בינתיים 
לעיסוקים אחרים. המיקסר 

יעבוד זמן קצוב ויודעים לאיזו 
רמת לישה או הקצפה הוא מגיע, 

בצורה מדודה.

קערת הקצפה 
עשויה טריטאן 
(TRITAN)

חידוש בינלאומי של 
מיקסר-מלוש ’דאבו׳: קערה 

שקופה, שלא עשויה פלסטיק 
רגיל, אלא טריטאן. זהו חומר 

אציל, שלא פולט רעלים והוא גם 
אינו סופח שומן. מי שמכיר את 
הבעיה של הקערות שגם אחרי 

שטיפה יסודית הם שומניים 
למגע, יודע להעריך את ההבדל.

עוצמה של מנוע

המיקסר-מלוש בנוי באופן ייחודי 
כדי לשמור על עוצמת המנוע 
וה'גיר'. בשונה ממיקסר רגיל, 

הפועל בצורה שמחלקו העליון 
יורד וו לישה, שמופעל על ידי 

המנוע באמצעות ממסרים של  
גלגלי שיניים. פעולה המאבדת 
הרבה מעוצמת פעולת המנוע.  

ה'גיר', תיבת ההילוכים שמעבירה 
את הממסר, נשחק ויוצא מכלל 

פעולה. מיקסר-מלוש 'אנקרסרום' 
של 'דאבו', פועל כמכשיר לישה 
מקצועי, בצורה שהקערה יושבת 

על חיבור ישיר למנוע, 
והקערה היא שמסתובבת.

למשש את הבצק

במיקסרים רגילים אסור בשום 
פנים ואופן להכניס את היד לתוך 
הקערה תוך כדי פעולת הלישה. 

פשוט מסוכן.
במיקסר-מלוש 'אנקרסרום' של 
'דאבו' אין כל בעיה, כי הקערה 

מסתובבת ולא המלוש, ובינו לבין 
דופן הקערה, יש מספיק מרווח. 
אפשר אפוא לבדוק את הבצק 
תוך-כדי, ולהוסיף חומרים לפי 

הצורך. 

לישה עד הפירור 
האחרון

במיקסר-מלוש אנקרסרום של  
'דאבו', מובנה אביזר ייעודי 

לקערת הלישה שגורף את הבצק 
מדופני הקערה במהלך הלישה, 
ומכניס את השיריים שוב-ושוב 

אל הבצק.

הבצק אינו 
מתחמם

בשיטת הלישה המקצועית של 
מיקסר-מלוש ’דאבו׳, הבצק אינו 
מתחמם, והערכים התזונתיים 

נשמרים.

בניית רשת 
הגלוטן

מיקסר-מלוש ’דאבו׳ משתבח 
בשתי שיטות לישה. האחת היא 
קיפול ומתיחה לבצקי שמרים, 
והשניה - מחקה לישה ידנית. 

בשתי הצורות, הלישה היסודית 
מביאה לבניית רשת הגלוטן, 
החומר שבחיטה, וכך נעשית 
העיסה אוורירית יותר, בריאה 

לאין ערוך ונוחה לעיכול.

קצף קשיח 
במיוחד

במיקסר-מלוש ’'דאבו׳ מגיעים 
לרמת קצף קשיחה במיוחד, מה 
שלא מוכר בשום מיקסר רגיל. 
רמת קשיחות הקצף גם ניתנת 

לשליטה, לפי הצורך.

קצף מביצה אחת 
ועד 12

מיקסר-מלוש ׳דאבו׳ בלעדי 
ביכולתו להקציף החל מהכמות 

המזערית ביותר של ביצה 
אחת(!) ועד למקסימום של 12 

ביצים בהקצפה אחת.

קערה נוספת 
להקצפה 

הכל מכירים את הבעיה: לשים 
בצק ועכשיו צריכים להכין את 
הקצף. במצב כזה, יש להפסיק 
הכל, לנקות את הקערה משיירי 
הבצק, לשטוף אותה היטב במים 

ונוזל כלים, ואחרי כן לייבש 
אותה היטב, כי הרי אי אפשר 

להקציף בקערה רטובה. 
מיקסר-מלוש ’'דאבו׳ מגיע עם 
קערת הקצפה נפרדת לנוחות 

מירבית.

קומפקטי

ארונות המטבח תמיד עמוסים. 
לכן כה חשוב שמיקסר-מלוש 
’דאבו׳, הוא קומפקטי ותופס 

הרבה פחות מקום בארון.

תוצרת שבדיה

מיקסר-מלוש  ’דאבו׳, על כל 
חלקיו מיוצר ובנוי מהחומרים 

האיכותיים ביותר, ובמקום 
איכותי :שבדיה.

עיצוב ומניפת 
צבעים

עיצוב הדור של המכשיר, 
משתלב היטב בכל מטבח, עם 

מניפת צבעים מגוונת, 12 גוונים 
לבחירה. כדי שיוכל להשתלב גם 

בחזותו, בכל מטבח.

7 שנות אחריות! 

מיקסר-מלוש  ’דאבו׳ מעניק 
בקלות 7 שנות אחריות על 

המנוע. בעשור האחרון כמעט 
ולא חזר מיקסר אל המעבדה, כך 
שאין כל חשש לתת עליו אחריות 

בלב שקט.
בקבוצות מיקוד סיכמו נשים 
שהשתמשו במיקסר כי הוא 
"מיקסר שניתן לסמוך עליו".

פחות שמרים

בבצק הנילוש במיקסר מלוש של 
'דאבו' ניתן להפחית שמרים 

באופן משמעותי ובכך לשמור על 
טעם משופר בכל סוגי המאפים

”כובע” התפחה

מכסה מיוחד לכיסוי קערת 
הלישה, להתפחה מיטבית 

ואסתטית של הבצק.

ללא ריקודים על 
השיש

למיקסר-מלוש דאבו׳,  יש  
עמידה יציבה ואיתנה, והוא לא 

"רוקד" על השיש, בשונה 
ממיקסרים רגילים.

שקט, לשים כאן!

מיקסר-מלוש ’דאבו׳, הוא שקט 
למדי, למרות עוצמתו.

המנוע עצמו עוצמתי, בעל 1500 
ואט ושלושה כוח סוס.  בתצוגות 

שנערכו למכשיר בתערוכות 
ברחבי העולם, ניסו אנשים בעלי 
כוח לעצור את תנועת הקערה, 

ולא הצליחו בשום אופן.
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