
MANUAL TUTTOCREMA DE VIDRO 

Por 80 anos, Bialetti tem sido líder no mercado com a famosa MOKA EXPRESS. Graças a seus segredos de 

produção, MOKA EXPRESS é imbatível se você quer o verdadeiro café estilo italiano. MOKA EXPRESS BIALETTI só é 

original se marcada com o “Homenzinho de Bigodes”. 

TUTTOCREMA é um método simples e prático de fazer leite com espuma suave. Cabos, alças e tampa são feitas de 

material inflamável. A tampa está equipada com uma peneira para fazer a espuma do leite. 

PRECAUÇÕES 

Leia atentamente as precauções contidas nestas instruções, pois elas fornecem informações importantes sobre 

segurança, uso e manutenção do produto. Guarde este manual para futura consulta. 

- Lave o produto com sabão e água antes de usar. 

- Lave com detergente neutro e esponja macia. 

- MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

COMO FAZER UMA ESPUMA DE LEITE 

- Encha um terço da Tuttocrema com leite. 

- Leve a Tuttocrema ao microondas (somente o vidro), sem o batedor ou utilize leite gelado:  

- Quando o leite estiver quente e não fervente, remova a Tuttocrema do microondas e coloque sobre uma superfície 

lisa, não escorregadia  de preferencia sobre um guardanapo de tecido ou tapete de silicone. Segure pela alça, pois o 

corpo está quente e pode queimar você.  

- Feche a Tuttocrema com a tampa tendo o cuidado para não mergulhar o batedor com muita força. Faça 

movimentos rápidos para cima e para baixo repetidamente até alcançar a consistência da espuma desejada. 

Durante este processo, segure o cabo firmemente para ter certeza que o produto está estável; use apoios de panelas 

para evitar queimaduras. ATENÇÃO: Não use força excessiva para emulsionar o leite, uma vez que o leite quente 

pode respingar fora da Tuttocrema. 

- Graças ao duplo disco do batedor, espumar o leite é muito rápido: em somente 10 segundos você terá uma boa 

espuma de leite. 

- Espere alguns segundos antes de derramar o leite se quiser um creme mais compacto. Continue batendo se quiser 

uma espuma mais compacta. 

- Remova o batedor e despeje a espuma em uma xícara ou copo. Use uma colher para manter a espuma mais densa. 

- Não sobreaqueça o recipiente vazio e mantenha-o sob vigilância durante o aquecimento. 

- Ao usar o produto, não deixe o batedor dentro do recipiente. 

- Deixe a Tuttocrema esfriar antes de lavar. Não use produtos químicos agressivos ou abrasivos para limpá-la. 

- Lave o batedor após cada uso. 

- Para garantir maior vida útil ao produto, guarde-o cuidadosamente, evitando batê-lo. 

 

ARANTIA 

- Este produto tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, a partir da data da Nota Fiscal de compra, nas 

condições de utilização subscritas nesta folha de instruções. Se precisar de ajuda pela garantia, por favor contate o 

distribuidor Bialetti com cópia da Nota Fiscal de compra e todas as informações necessárias. 

A garantia não cobre: 

 

- Peças de reposição, a não ser em caso de defeito de fabricação constatado. 

- Faltas e/ou defeitos causados por uso indevido ou em desacordo com as instruções acima. 

- Faltas e/ou defeitos causados pela substituição das peças originais. 

- Danos causados por batidas, quedas ou depósitos de resíduos por limpeza malfeita.  
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