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Taurus MyCook: de ultieme keukenmachine voor de moleculaire thuiskok
Persbericht O.K. Import

Moleculaire gastronomie - ook wel innovatief koken - is een van de nieuwste ontwikkelingen
in de haute cuisine. Wat is eigenlijk moleculaire gastronomie? Moleculaire gastronomie gaat
over het begrijpen van voedsel: het gaat om de chemie en fysica achter de bereiding van het
gerecht. Door dit te begrijpen, kan het voedsel beter en smaakvoller bereid worden. Deze moleculaire bereiding vereist meer nauwkeurigheid en precisie dan nodig is bij de normale bereiding van gerechten. Daarom is bijpassende keukenapparatuur een must.
De MyCook is de nieuwste keukenhulp van de Taurus Group en beschikt over de nauwkeurigheid om gerechten moleculair te bereiden. De Taurus Group heeft meer dan 40 jaar ervaring in
het maken van keukenapparatuur voor culinaire bereiding en heeft deze ervaring gebruikt om
de multifunctionele Mycook te ontwikkelen.
De MyCook combineert de functionaliteit van verschillende apparaten in één machine: van het
vermalen, opkloppen, mixen, emulgeren en kneden tot het koken, stomen en smoren op een
zeer specifieke temperatuur. De nauwkeurige en stabiele temperatuur waarin de MyCook voorziet is bij het moleculair koken van groot belang en niet eenvoudig te reguleren bij het gebruik
van andere keukenapparatuur. Voor deze verwarming van het product wordt gebruik gemaakt
van inductie. Hiernaast kan de MyCook ook gebruikt worden op de benodigde ingrediënten
nauwkeurig te wegen. De ergonomisch vormgegeven MyCook is eenvoudig te bedienen via een
groot digitaal display op de voorzijde van de machine.
Het koken op moleculair niveau vereist natuurlijk wel enige gewenning. Hierom wordt de
MyCook geleverd met een uitgebreid kookboek met een variëteit aan recepten. Daarnaast
groeit het aantal kookboeken over moleculair koken gestaagd, zoals bijvoorbeeld het boek
‘Moleculair koken’ van Good Cook Publishing (ISBN 9789073191686).
Prijs: 995,- euro incl. 4 talig kookboek (waaronder Engels en Frans) en dvd. Verkrijgbaar bij de
betere kookwinkel en via www.kookwinkel.nl.
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