
léto 2022česká značka s nápady

Zatočte s cuketou! 
Hoďte ji na pánev  
SteelCRAFT.

https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/steelcraft


Barevné donuty připravíte 
zdravě a rychle v nové formě, 
více na straně 16.

Neustále hledáme způsoby, 
jak vám usnadnit práci. 
S čím vám pomůže náš robot,  
si přečtete na straně 19.

Konec roboty

 novinka  
Kuchyňský robot 
PRESIDENT

14 990,-

https://eshop.tescoma.cz/kuchynsky-robot-president


Léto budiž pochváleno! 
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Katalog pro zákazníky a fanoušky značky TESCOMA
VYDAVATEL: TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín. Číslo 2/2022. 
Kontakt: e-mail: tescoma@tescoma.cz, tel.: 577 575 111. 
Tisk: MORAVIAPRESS s.r.o. Datum vydání: 1. 5. 2022. 
Platnost TESCOMA katalogu léto 2022 je do 31. 7. 2022. Uvedené 
maloobchodní ceny jsou platné v obchodní síti provozované společností 
TESCOMA s.r.o. U ostatních partnerských prodejců se ceny mohou lišit.  
Ceny jsou uvedené v Kč, včetně DPH. Akční ceny vybraných položek platí  
od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022. Nabídka zboží platí do vyprodání zásob.  
Barevné varianty produktů dle dostupnosti na e-shopu a v jednotlivých 
prodejnách. U výrobků prezentovaných s variantami (např. 8 vůní, 10 barev 
apod.) uvádíme cenu za 1 ks. Za případné tiskové chyby neručíme.

Milí zákazníci,
nastává doba odpočinku, ale i postupného zpracování úrody 
letního ovoce a zeleniny. Naše novinky a vychytávky vám 
usnadní práci a dopřejí více volného času. Pokud vyrazíte na 
dovolenou, kde si budete sami vařit, pomůžeme vám sbalit 
si efektivně kuchyňské pomůcky. I bez cestování se můžete 
přenést do Asie a vychutnat si její pestrou kuchyni s autentickými 
recepty a novinkami linie NIKKO. Ať už strávíte letní dny kdekoli, 
přejeme vám, abyste léto prožili s těmi, které máte rádi. A ať vám 
vzpomínky na krásné zážitky a dobrá nálada dlouho vydrží!

4 Co by bylo léto bez jahod? 
Jahodové dobroty s rebarborou

20 Nechceš cuketu?
Letos si cukety zamilujete

28 Rajská chuť léta
Zpracování rajčat beze zbytku

36 Chuť Asie
Delikatesy z Japonska, Thajska i Číny

46 Zabaleno, jedeme!
Kuchyně sbalená na cesty

50  Grilovací sezóna zahájena 
Raději steak nebo hamburger?

60  FANCY HOME 
Šatník jako ze škatulky

mailto:tescoma@tescoma.cz


Co by bylo  

léto bez jahod? 
My Češi je milujeme. Když přijde jejich sezóna, která trvá pouhý měsíc, dá se 
s nadsázkou říct, že doslova trháme rekordy v jejich spotřebě. Jahody patří po mnoho 
generací mezi nejoblíbenější letní ovoce. Ať už je pěstujeme doma na zahrádce, 
nakupujeme u oblíbeného stánkaře nebo vyrážíme za samosběrem na jahodová pole. 
Jahody vždycky byly, jsou a budou symbolem českého léta. Objevte s námi tradiční  
i netradiční způsoby, jak si je vychutnat. Co takhle spojit jahodu s rebarborou?
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Elektrický zmrzlinovač – hit léta!
•  elektrický pohon připraví poctivou domácí zmrzlinu bez námahy
•  velký plnicí otvor pro pohodlné doplňování ingrediencí
•  s recepty na mnoho druhů ovocných a smetanových  

zmrzlin i sorbetů

Jak na domácí zmrzlinu v našem zmrzlinovači:
•  mrazicí nádobu dejte nejméně na 8 hodin do mrazničky
•  mezitím namíchejte zmrzlinovou směs, výborné recepty  

najdete v návodu
•  sestavte a zapněte zmrzlinovač, nalijte do něj připravenou směs
•  nechte promíchávat do požadované hustoty,  

zpravidla 15 až 20 minut
•  hotovo, vypněte zmrzlinovač a můžete  

podávat. Dobrou chuť!

Elektrický  
zmrzlinovač  
GrandCHEF
1 399,-

1 099,-

 novinka 
Servírovací 
podnos 
ONLINE 
32 × 22 cm

329,-

Zmrzlinové potěšení
Co vás napadne, když se řekne jahodová?  
No přece zmrzlina! Snad kromě vanilkové 
neexistuje typičtější příchuť, která nás provází 
létem. Lahodná točená v kornoutu, osvěžující 
nanuk na špejli nebo pořádný kopec zmrzliny 
ukrytý v ovocném poháru. Forma není důležitá. 
Zmrzlinu milují malí i velcí. Smetanová textura 
nebo sorbet, každý si vybere, co má rád. 
Mimochodem, věděli jste, že jsou jahody 
bohatým zdrojem vitaminu C? Jeho obsah 
v nich je srovnatelný s citrusovými plody.  

Pokud se pustíte do vlastnoruční výroby zmrzliny, potřebujete 
toho správného pomocníka. Skvělou službu vám udělá Elektrický 
zmrzlinovač GrandCHEF, se kterým vykouzlíte tu nejlepší domácí 
zmrzlinu pod sluncem. Navíc jistě oceníte, že nebude obsahovat 
„éčka“, konzervanty, umělá barviva ani přebytečná sladidla. Její 
výrobu budete mít plně pod kontrolou. Domácí zmrzlina, to je 
zdravé mlsání, kterému v horkých letních dnech  
nikdo neodolá!  

Zdravé dózy 
do mrazničky  
PURITY
0,5 l, 3 ks. 199,- 129,-
1,0 l, 3 ks. 249,- 159,-
1,5 l, 3 ks. 309,- 199,-

Slaďoučkou  
smetanovojahodovou 
zmrzlinu můžete ozvláštnit 
kousky svěží rebarbory.  
O rebarboře více na straně 9. 

Dózy  
z materiálu 
vhodného i pro 
dlouhodobé 
skladování  
a mražení

receptů na 
zmrzku 
součástí 
balení
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https://eshop.tescoma.cz/elektricky-zmrzlinovac-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-podnos-online-32-x-22-cm
https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy?f=product-line:7033;upresneni:18341


Mini tvořítka  
na zmrzlinu 
BAMBINI, 6 ks
(25 ml)

189,-

Tvořítka  
na zmrzlinu 
BAMBINI, 6 ks
(50 ml)

229,-

Kvalitní mixér nesmí chybět v žádné 
domácnosti. Doslova za pár sekund vykouzlí 
ovocná a zeleninová smoothie nabitá energií 
a vitamíny. Umixuje i výtečné mléčné koktejly, 
sorbety nebo dětské kaše. A co se týče domácí 
zmrzliny, připraví ovocný základ  
v té správné konzistenci. 

Umixováno za pár sekund
•  odolné nože z prvotřídní 

nerezavějící oceli
•  funkce pulzního mixování
•  skleněná nádoba o objemu 600 ml
•  cestovní láhev součástí balení, 

můžete mixovat přímo v ní
•  na výběr ze dvou barevných  

variant: smetanové  
a antracitové Smoothie mixér 

PRESIDENT 0,6 l
2 barvy

1 799,-

Cestovní láhev  
o objemu 600 ml je 
součástí balení.
Pořídit však můžete 
i další.

receptů na nanuky 
součástí balení

Tvořítka lze navzájem 
spojit a odpojit.

Smoothie láhev  
PRESIDENT 0,6 l
2 barvy

299,- 

Domácí nebo kupovaný? Najděte si čas a vyrobte společně s vašimi dětmi výborné 
domácí nanuky. Zjistíte, že je to velmi snadné a vaše děti se u toho skvěle zabaví. 
Můžete přichystat jednu příchuť, ale i více druhů, které budete do formiček vrstvit. 
Nebo přidejte drobné čerstvé ovoce, které bude ve zmrzlině křupat. Vaše ratolesti 
budou mlsat zdravě a to je pocit k nezaplacení! 

Je libo nanuk?

I malým bojovníkům chutnají naše nanuky! 
Na blogu facebook.com/MatyasekUrban  
se o statečném Matyáškovi můžete dovědět víc. 6

https://facebook.com/MatyasekUrban
https://eshop.tescoma.cz/smoothie-mixer-president-0-6-l
https://eshop.tescoma.cz/smoothie-lahev-president-0-6-l
https://eshop.tescoma.cz/mini-tvoritka-na-zmrzlinu-bambini-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/tvoritka-na-zmrzlinu-bambini-6-ks


Tvořítka  
na zmrzlinu 
BAMBINI,  
6 ks

229,-

 novinka 
Lžíce na 
zmrzlinu 
GrandCHEF

259,-

 novinka 
Servírovací 
podnos 
ONLINE 
32 × 22 cm

329,-

Jahodová  
zmrzlina se
smetanou

•  300 g jahod 
•  300 ml plnotučného mléka
•  200 ml 33% smetany 
• 120 g krupicového cukru 
• 30 g dextrózy (hroznového cukru) 
• 3 žloutky 
• 1 vanilkový lusk 
• špetka soli

Vyšlehejte cukr se žloutky. Mléko, 
smetanu a sůl přiveďte k varu, vložte 
rozpůlený vanilkový lusk i se semínky 
a směs dejte stranou. Ještě horkou ji 
nalijte za stálého míchání ke žloutkům 

a opět zahřívejte za stálého míchání, 
až do momentu lehkého zhoustnutí, 
poté přeceďte. Tento zmrzlinový základ 
dejte stranou. Cukr dextrózu rozmixujte 
s jahodami a přidejte k teplému 
zmrzlinovému základu. A jde do tuhého! 
Nechte vychladit a poté nalejte do 
výrobníku zmrzliny. Pro tužší konzistenci 
dejte zmrzlinu do mrazničky.

NÁŠ TIP: Dextróza neboli hroznový 
cukr má menší sladivost a nižší mrazicí 
schopnosti, což zlepšuje strukturu 
zmrzliny. Můžete ji nahradit běžným 
cukrem ve stejném poměru.

Elektrický  
zmrzlinovač  
GrandCHEF
1 399,-

1 099,-
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https://eshop.tescoma.cz/elektricky-zmrzlinovac-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-podnos-online-32-x-22-cm
https://eshop.tescoma.cz/lzice-na-zmrzlinu-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/tvoritka-na-zmrzlinu-bambini-6-ks


Crumble s jahodami
a rebarborou

Zapékací mísa 
obdélníková GUSTO

od 269,-

Porcovač 
na zmrzlinu 
PRESIDENT

269,-

Zapékací miska 
servírovací GUSTO 
20 × 12 cm

259,-

Náš oblíbený recept, o který se s vámi rádi podělíme, 
najdete na tescoma.cz/blog.

Crumble neboli crisp je šťavnatý dezert z ovoce 
a sladké, do křupava upečené drobenky. Díky 
jednoduché přípravě a skvělé chuti se rozšířil 
z domovské Anglie do celého světa. 
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https://tescoma.cz/blog.
https://eshop.tescoma.cz/zapekaci-miska-servirovaci-gusto-20-x-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/misky-na-peceni?f=product-line:3814
https://eshop.tescoma.cz/porcovac-na-zmrzlinu-president


Hledaly se, až se našly: 
jahoda & rebarbora
Nejedna babička ji pěstovala na zahrádce, vařila z ní kompot  
a přidávala ji do koláčů. A to i přesto, že má listy jako lopuch a řadí  
se mezi zeleninu. Víte, o jaké zdravé dobrotě je řeč? Jmenuje se  
reveň kadeřavá, známější je ale pod názvem rebarbora. 

Nářadí
GrandCHEF 

od 119,-

Zapékací mísa 
obdélníková GUSTO
25 × 16 cm. 349,- 269,-
32 × 20 cm. 519,- 409,-
40 × 26 cm. 899,- 719,-

Podložka 
rozkládací  
ONLINE, dřevěná 

199,-

Rebarbora je nenáročná na pěstování. 
Od května do poloviny června vás bude 
zásobovat čerstvými řapíky, které si 
můžete zmrazit do zásoby. Je vhodné je 
oloupat, odkrojit tuhá vlákna a nakrájet 
na kousky. Mrazit je můžete jak syrové, 
tak blanšírované. Babičky věděly, že 
po svatojánské noci by se už čerstvá 
rebarbora sklízet neměla, protože  

začíná kvést a zvyšuje se v ní podíl 
kyseliny šťavelové. Ačkoli tvarem nejvíce 
připomíná řapíkatý celer, má svěží ovocnou 
kyselkavou chuť, která harmonicky ladí se 
slaďoučkými jahodami. Dopřejte si tuto 
letní kombinaci díky receptu na crumble 
našeho šéfkuchaře Pavla. 

 novinka 
Stěrka silikonová 
GrandCHEF 

139,-

Praktická, designová, ekologická
•  pod hrnce, kastroly, plechy a pekáče
• lze rozložit na potřebnou velikost
•  vyrobená z odolného  

bambusového dřeva

Nůž s keramickou 
čepelí VITAMINO

od 299,-

Aby se vitamíny neztrácely
•  ideální nože pro krájení ovoce a zeleniny
• přispívají k uchování vitamínů
•  ostré keramické čepele se netupí
•  s praktickým ochranným pouzdrem

GrandCHEF 
Ucelená linie špičkového 
celokovového kuchyňského nářadí 
s minimem plastů zahrnuje více 
než 60 výrobků.

Výrobek získal 
ocenění

9 cm. 299,-
12 cm. 419,-
15 cm. 579,-
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https://eshop.tescoma.cz/podlozka-rozkladaci-online-drevena
https://eshop.tescoma.cz/misky-na-peceni?f=product-line:3814
https://eshop.tescoma.cz/noze?f=product-line:5392
https://eshop.tescoma.cz/naradi-na-vareni?f=product-line:19405


Linecký koláč 
s rebarborou a jahodami

•  380 g hladké mouky •  200 g másla 
•  120 g moučkového cukru •  1 citron 
•  1 větší žloutek •  špetka soli
•  1 lžička kypřicího prášku do pečiva
Náplň: 
•  500 g rebarbory •  200 g jahod 
•  2 lžíce krupicového cukru 
•  2 lžíce kukuřičného škrobu •  1 vejce
•  30 g másla •  moučkový cukr na posypání

Změklé máslo, cukr, žloutek, citronovou 
kůru a sůl našlehejte pomocí mísicí 
metly. Postupně vlijte citronovou šťávu 
a za stálého šlehání zapracujte. Přidejte 
prosátou mouku s kypřicím práškem 
a rychle vypracujte těsto. Zabalte ho do 
potravinářské fólie a vložte na hodinu 
do lednice. Těsto vyválejte do velikosti 
pečicí formy a formu jím vyložte. Okraje 
zarovnejte a dejte ji do lednice. Ze zbylého 
těsta vykrojte rádlem nebo nožem pásky 
pro mřížku a také je vychlaďte.
Očištěnou rebarboru nakrájenou na 

Forma s vlnitým 
okrajem kulatá 
GUSTO ø 28 cm

469,-

kousky o velikosti zhruba 3 cm položte  
na plech a posypte cukrem. Nechte 
10 minut změknout v troubě vyhřáté na 
180 °C. Jahody nakrájejte na kousky, 
promíchejte se změklou rebarborou, 
škrobem a touto směsí naplňte formu 
s těstem. Na povrchu koláče vytvořte 
mřížku pomocí vychlazených pásků, 
potřete rozšlehaným vejcem, mezi mřížku 
rozdělte máslo a pečte v troubě vyhřáté na 
180 °C po dobu cca 35 minut. Po upečení 
posypte moučkovým cukrem a nechte  
cca 3 hodiny chladnout.
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https://eshop.tescoma.cz/forma-s-vlnitym-okrajem-kulata-gusto-28-cm


Forma na dort 
rozkládací DELÍCIA 

Ø 26 cm, s poklopem 

699,-

Dortík na cestách
•  kvalitní rozkládací dortová forma
•  ochranný poklop proti osychání moučníku
•  rukojeť pro snadné a bezpečné přenášení

 novinka 
Podložky pro přípravu  
dortů DELÍCIA, 3 ks

199,-

Maximálně praktická
•  skvělá pomůcka pro manipulaci s dortem při zdobení
• s praktickým úchytem 
• pro dorty o průměru 20 až 30 cm

Léto přeje také lehkým moučníkům. Zapomeňte pro jednou na 
klasickou pečenou buchtu a zkuste třeba tvarohový dort nebo 
smetanovou panna cotu. Formy DELÍCIA ve tvaru věnce  
a bábovky s odnímatelným středem se stanou povinnou výbavou 
vaší letní kuchyně. Uděláte v nich i výborný slaný aspik.

Chladicí díl 
je součástí 
podnosu.

Chladicí podnos 
s poklopem DELÍCIA
ø 34 cm
499,-

309,-

Forma na 
nepečené dorty 
DELÍCIA ø 20 cm

319,-

Forma na 
nepečené dorty 
DELÍCIA ø 24 cm

429,-

Chlazení a přenášení nejen na léto
S chladicím podnosem udržíte dorty, 
chlebíčky, ovoce a jakékoli další 
občerstvení čerstvé. Snadno je přenesete 
z místa na místo. Díky poklopu zabráníte 
osychání a ochráníte potraviny před 
dotěrným hmyzem a domácími  
mazlíčky.

 novinka 
Papír na pečení  
DELÍCIA kulatý
ø 20 cm, 20 ks. 59,-
ø 23 cm, 20 ks. 69,-
ø 27 cm, 20 ks. 89,-

https://eshop.tescoma.cz/forma-na-nepecene-dorty-delicia-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-nepecene-dorty-delicia-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/chladici-podnos-s-poklopem-delicia-34-cm
https://eshop.tescoma.cz/podlozky-pro-pripravu-dortu-delicia-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-dort-rozkladaci-delicia-26-cm-s-poklopem
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-dort-rozkladaci-delicia-26-cm-s-poklopem


Sladké probuzení
Vstávejte do slunného letního rána s myšlenkou 
na výbornou snídani! Ať už máte rádi slaně 
nebo sladce obložený talíř, kávu nebo čaj, 
servírování na stůl nebo do postele, určitě 
nepohrdnete teplým křupavým toastem 
s máslem a jahodovým džemem. Umíte  
si představit lepší start dne? Topinkovač 

PRESIDENT

1 569,- Topinkovač PRESIDENT
• 6 volitelných stupňů opečení
•  program pro opékání 

zmražených toastů
• program dopékání
• funkce rychlého vypnutí
•  zásobník pro zachytávání 

drobků 6 stupňů 
opečení

Opékání 
mražených 

toastů

Dopékání
Rychlé 
vypnutí

Keramická 
forma toastový 
chléb DELÍCIA

849,-

 novinka 
Kleště 
s magnetem 
FEELWOOD 
20 cm

99,-

Už ani kapka medu vedle
S novým praktickým 
Dávkovačem na med a sirup 
DELÍCIA bude dávkování  
i skladování mnohem 
jednodušší. Stačí jej našroubovat 
na sklenici s víčkem o průměru 
82 mm a dávkovat krátkým 
stiskem rukojeti. S nasazeným 
dávkovačem a víčkem je sklenice 
zároveň hygienicky skladována.

Toast v nejlepší formě
Nejenže je krásná, ale především má ty nejlepší vlastnosti. 
Řeč je o formě na domácí toastový chléb DELÍCIA. Buďte 
tradiční a upečte si vlastní křupavý chlebík v této kvalitní 
formě ze silnostěnné keramiky s odolnou glazurou a víkem 
s reliéfem pro snadné krájení. A pokud chcete překvapit, 
upečte třeba banánový chléb.

 novinka 
Dávkovač na 
med a sirup 
DELÍCIA

319,-

Těsnicí kroužky pro sklenice
s nízkým i vysokým víčkem
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https://eshop.tescoma.cz/topinkovac-president
https://eshop.tescoma.cz/kleste-s-magnetem-feelwood-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/keramicka-forma-toastovy-chleb-delicia
https://eshop.tescoma.cz/davkovac-na-med-a-sirup-delicia


 novinka 
Hrnek
PROVENCE
320 ml

159,-

 novinka 
Sada talířů
PROVENCE

2 599,-
Sada obsahuje:
4× dezertní talíř Ø 20 cm
4× mělký talíř Ø 27 cm
4× hluboký talíř Ø 23 cm

Jednotlivé nádobí lze  
koupit i samostatně.

Něžné akvarelové kvítky levandule  
vám připomenou slunce i vůni léta  
a zaručeně zlepší náladu každičký  
den v roce. Designové nádobí  
z kvalitního porcelánu by vám na letně 
prostřeném stole nemělo chybět.
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https://eshop.tescoma.cz/hrnek-provence-320-ml
https://eshop.tescoma.cz/sada-taliru-provence-12-ks


Souprava 
pro přípravu 
sirupů 
DELLA CASA
1 500 ml
479,-

359,-

Souprava  
pro odšťavňování  
ovoce a zeleniny 
DELLA CASA

899,-

Sirupovač
Zužitkujte sílu ovoce i bylinek a připravte si domácí šťávu 
zastudena. K tomu vám výborně poslouží Souprava pro přípravu 
sirupů DELLA CASA, s ní bude domácí výroba úplná hračka. Takto 
vyrobené sirupy neobsahují žádná umělá barviva ani konzervanty, 
cukr můžete navíc nahradit stévií.

Úroda ve skle

Uvařeno tradičním způsobem
Pokud chcete ovoce zpracovat na domácí šťávu tradičně vařením, 
použijte Soupravu pro odšťavňování ovoce a zeleniny DELLA CASA. 
Pracovat s ní zvládne i úplný začátečník. Kromě sirupů a šťáv 
připraví i džemy a želé. Souprava je vhodná pro všechny kastroly  
a hrnce s poklicí o průměru 24 cm. 

Teploměr

Poklice se 
silikonovým 
okrajem

Univerzální 
nástavec na 
hrnce a kastroly 
o průměru 24 cm

Napařovací
podložka se 
žáruvzdornými 
nožkami

Souprava 
pro zavařování
DELLA CASA,  
s teploměrem
949,-

749,-

Zavařování
Pamatujete si spíž 
u babičky s vyskládanými 
zavařeninami? Historie se 
opakuje a my se vracíme 
k jejich poctivé domácí 
výrobě. Stačí si udělat čas, 
mít ty nejlepší suroviny, po 
ruce užitečné kuchyňské 
pomocníky a můžete se 
hned pustit do práce. 

Přehled  
Zavařovacích  
sklenic  
DELLA CASA  
najdete na  
straně 29.

Znáte ten dobrý pocit, když spotřebujete 
vše beze zbytku? Zpracujte sklizené nebo 
nespotřebované ovoce i zeleninu a naplňte 
zavařovací skleničky i láhve vším, co máte rádi. 
Domácí šťávy a zavařeniny oceníte po celý rok.

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-pripravu-sirupu-tescoma-della-casa-1500-ml
https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-zavarovani-tescoma-della-casa-s-teplomerem
https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-odstavnovani-ovoce-a-zeleniny-tescoma-della-casa


Láhev 
s klipem hranatá 
DELLA CASA
500 ml, 1 000 ml

od 109,-

Láhev s klipem
DELLA CASA
330 ml, 500 ml,  
1 000 ml

od 96,-

 novinka 
Barmanská  
lžíce myDRINK

139,-

Dvoustěnná 
sklenice myDRINK 
250 ml, 2 ks

439,-
330 ml, 2 ks

499,-

Nerezové slámky 
myDRINK 4 ks,  
s čisticím 
kartáčkem

99,-

Domácí limoncello, sedmikráskový sirup nebo bezinkové 
víno? Naplňte láhve DELLA CASA vlastnoručně 
vyrobenými nápoji z ovoce, bylinek, koření i alkoholu  
a překvapte domácí i hosty originální chutí! 

Sklenice, ve  
kterých si horké  
i chlazené nápoje 
udrží mnohem déle 
optimální teplotu.
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https://eshop.tescoma.cz/priprava-domacich-potravin?f=typ:18225;upresneni:19599
https://eshop.tescoma.cz/nerezove-slamky-mydrink-4-ks-s-cisticim-kartackem
https://eshop.tescoma.cz/barmanska-lzice-mydrink
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-3?f=objem-l:18825%7C19604;pocet-ks-v-sade:447


Zápisník rodinných 
receptů DELÍCIA

369,-
Listy do zápisníku 
rodinných receptů 
DELÍCIA, 50 ks
74,-

Zápisník obsahuje:
50 listů, 5 záložek, kapsy na poznámky,
20 lepicích lístků pro nákupní seznam,
10 jmenovek pro slavnostní tabuli,
5 zakládacích složek,
prostornou kapsu na brožurky a letáčky,
převodní tabulku objemů

Proč se mámy zdráhají, když děti žadoní o barevné donuty? Protože by jim chtěly 
dopřát něco lepšího než smaženou svačinku vyrobenou z palmového oleje, 
spousty „éček“ a sójové mouky. S formou na donuty si složení pohlídáte sami.  
A připravíte je pečené v troubě. Tak udělejte dětem radost!

Až vás  
děti DONUTí

Listování stránkami rodinných receptů může být zajímavé a dojemné 
zároveň. Zapisujte si ty vaše do přehledného a vkusného zápisníku, 

protože nikdy nevíte, komu jednou dobře poslouží. Zapište si datum, 
kdy jste recept vyzkoušeli, co by se dalo zlepšit a komu chutnalo. 

Zápisník rodinných receptů DELÍCIA se tak může stát i malou 
kuchařskou kronikou.

Na čokoládu i polevu
Čokoládové fondue se nám skvěle osvědčilo i pro  
přípravu polevy na barevné donuty. Použili jsme  
kvalitní tmavou čokoládu, stále populárnější  
ruby čokoládu pro růžové donuty a bílou  
čokoládu s kapkou potravinářského  
barviva pro žlutou polevu.

•  udržuje čokoládu nebo polevu  
hladkou a tekutou

• 6 vidliček součástí balení
•  s víčkem pro uchování  

nespotřebované čokolády
•  pro přípravu ovocného  

fondue, které děti milují

Čokoládové 
fondue DELÍCIA
829,-

649,-

Výrobek získal 
ocenění

 novinka 
Forma 12 donutů  
DELÍCIA  
SiliconPRIME 

569,-
Recept na pečené donuty, a to i v bezlepkové 
verzi, jsme pro vás uložili na tescoma.cz/blog. 
Proč si ho rovnou nepřepsat do Zápisníku 
rodinných receptů?
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https://tescoma.cz/blog.
https://eshop.tescoma.cz/zapisnik-rodinnych-receptu-delicia
https://eshop.tescoma.cz/forma-12-donutu-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/listy-do-zapisniku-rodinnych-receptu-delicia-50-ks
https://eshop.tescoma.cz/cokoladove-fondue-delicia


 novinka 
Forma 
10 medvídků 
DELÍCIA 
SiliconPRIME

599,-

•  150 g polohrubé mouky
•  100 g moučkového cukru
•  100 g rozpuštěného másla  

pokojové teploty + na vymazání
•  150 ml smetany na vaření
•  10 lžiček kvalitní kakaové lískooříškové 

pomazánky s vyšším podílem ořechů
•  2 vejce
•  16 g vanilkového cukru (2 balení)
•  1 lžička bezfosfátového kypřicího  

prášku do pečiva
•  1 lžička kakaa

Brum, brum! 
Domácí medvídci ze surovin,  
které si pohlídáte

Vejce vyšlehejte s moučkovým  
a vanilkovým cukrem do pěny. Přidejte 
rozpuštěné máslo, smetanu a mouku 
smíchanou s kypřicím práškem.  
Barevné detaily: Ze směsi odeberte lžíci 
těsta a obarvěte ho lžičkou kakaa. 
Plnění formy: Formu vymažte 
rozpuštěným máslem nebo vystříkejte 
olejem do pečicích forem a umístěte na 
rovnou pečicí podložku. Cukrářským 
sáčkem naneste tenkou vrstvu 
obarveného těsta do důlků (oči, nos, 
ouška a tlapky). Druhým sáčkem naneste 
světlé těsto zhruba do poloviny výšky 
každé formičky (těsto pečením nabyde). 
Doprostřed těla medvídků dejte lžičku 
kakaové lískooříškové pomazánky. Formu 
vložte do trouby předehřáté na 170 °C  
a medvídky pečte 30 minut. 
NÁŠ TIP: Jako náplň můžete místo 
kakaové lískooříškové pomazánky použít 
kvalitní nasekanou hořkou čokoládu  
s nugátovou náplní. 

Kvalitní slunečnicový 
olej vytváří ve formě 
rovnoměrnou vrstvu. 
Zabraňuje připalování 
a je vhodný i pro 
pánve, grilovací  
rošty apod.

Olej do 
pečicích  
forem  
DELÍCIA  
300 ml
179,-

139,-
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Nadýchaná 
jako obláček

 novinka  
Kuchyňský robot 
PRESIDENT

14 990,-
Šlehačka jako z vídeňské kavárny, 
hladký krém i sladký sníh z bílků.  
To je křehký dort Pavlova inspirovaný 
načechranou sukní primabaleríny. 
Dopřejte si zážitek pro chuť i zrak 
s pomocí Kuchyňského robota 
PRESIDENT.

Poklop kulatý 
DELÍCIA ø 29 cm

649,-

Výrobek získal 
ocenění

https://eshop.tescoma.cz/kuchynsky-robot-president
https://eshop.tescoma.cz/poklop-kulaty-delicia-29-cm


Luxusní kuchyňský robot se v sortimentu TESCOMA rychle 
zabydlel. Pyšní se masivním zpracováním, velkokapacitní 
nerezovou mísou, mlýnkem na maso, odolnou mixovací nádobou 
ze silnostěnného skla a celou řadou příslušenství pro šlehání, 
mísení, hnětení, mletí, strouhání či mixování. 

•  masivní celokovový robot  
s kultivovaným chodem

•  silný výkon 1 500 W
•  součástí nerezová mísa o objemu 6 l
•  6 rychlostí nastavení otáček
•  funkce pulzního pohonu
•  stabilní, pevná a odolná konstrukce
•  vzhled broušeného matného kovu

1.  Nerezová  
šlehací metla 
Vyšlehá litá těsta, bílkový 
sníh, máslový krém  
i šlehačku. Nevynechá 
žádné místo v míse.

2.  Kovová mísicí metla  
s antiadhezním  
povrchem 
Pevná metla na středně 
hustá a třená těsta  
i pochoutkové saláty. Vše 
rovnoměrně promíchá. 

3.  Kovový hnětací hák  
s antiadhezním  
povrchem 
Masivní hák na kynutá 
těsta a masové směsi  
vás ušetří těžké dřiny.

4.  Kovový mlýnek  
na maso 
Mlýnek s výměnnými 
krájecími disky pro  
3 hrubosti mletí masa. 
Samozřejmě s bezpečným 
pěchovadlem. 

5.  Nástavec  
pro výrobu klobás 
Šikovné nástavce 
pro výrobu domácích 
masových specialit. 

6.  Nástavec  
pro výrobu cukroví 
Tvarovací lišta pro čtyři 
typy cukroví. Sváteční 
pečení snadněji než  
kdy předtím. 

7.  Struhadlo  
se 3 nerezovými  
čepelemi 
Struhadlo pro hrubé  
a jemné strouhání  
i plátkování zeleniny  
a ovoce. Nastrouhá ořechy, 
čokoládu, sýry i pečivo  
na strouhanku. 

8.  Výkonný mixér  
se skleněnou  
nádobou 1,5 l 
Koktejl, smoothie nebo 
pyré plné vitamínů hotové 
za pár chvil.

Silný výkon,

 novinka  
Kuchyňský robot 
PRESIDENT

14 990,-

Příslušenství:

bohatá výbava
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https://eshop.tescoma.cz/kuchynsky-robot-president


•  ocelová konstrukce s hliníkovým jádrem
•  povrch odolný proti připalování 

•  ocelový rastr (plastická kresba) pro rovnoměrné opékání 
•  odolná proti poškrábání kovovými obracečkami

•  třívrstvá sendvičová nádoba pro rychlé rovnoměrné zahřívání 
•  pro všechny typy sporáků a vhodná i do trouby

•  s nadstandardní 5letou zárukou

Pánev

 novinka 
Pánev 
SteelCRAFT

od 1 149,-

SteelCRAFT
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https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/steelcraft


Pánev snů s ocelovým rastrem 
Představujeme vám novou Pánev  
SteelCRAFT (angl. steel = ocel; craft = 
dovednost, umění). Její název propojuje 
pevnost a odolnost oceli s dokonalým 
řemeslným zpracováním a originálním 
designem. Vařte a smažte naplno, 
zapékejte v troubě, používejte kovové 
kuchyňské nářadí. S Pánví SteelCRAFT 
padly poslední překážky, které ještě mohly 
stát mezi vámi a vaším plným nasazením 
v kuchyni! 

Špagety Spirálové plátky Tenké nudličky

Znáte „zoodles“? Anglický novotvar vznikl smísením slov „zucchini“ 
(cukety) a „noodles“ (nudle). Pojmenovává alternativu těstovin, která 

je nejen zdravá a chutná, ale také skvostná na pohled. V češtině by 
se jim dalo říkat třeba „cuketiny“ nebo „cugety“. Se spiralizérem si je 

snadno vyrobíte doma. A díky výměnným čepelím připravíte i nudličky 
a spirálové plátky z brambor, okurek, mrkve nebo jablek.  

„Zoodles“ po česku

Nechceš cuketu?

Spiralizér
HANDY, 3 čepele
1 249,-

989,-

Obracečka 
s otvory 
GrandCHEF

199,-

Cukety jsou nenáročné na pěstování. 
Zejména když je vypěstuje soused 
nebo kolega v práci a celé léto vás jimi 
neúnavně zásobuje. Je dobré je sklízet 
do velikosti 25 cm. Ty se pak zpracovávají 
včetně slupky. Máte doma strávníka, který 
cokoli cuketového odmítá? Oloupejte 
slupku a přítomnost cukety v jídle 
nepozná. Pokud už je přerostlá, což je pro 
mnohé letní zahrádky typické, je vhodné 
odstranit i střed se semínky.
Tím, že jsou na vlastní chuť chudé, se dají 
použít do mnoha typů pokrmů, připravíte 
z nich slaná i sladká jídla. Můžete je 
vařit, dusit, smažit, zapékat, grilovat 
i konzervovat. Nechejte se inspirovat 
našimi recepty a vyzkoušejte kuchyňské 
vychytávky, které vám zaručeně usnadní 
práci.

 novinka 
Pánev SteelCRAFT

od 1 149,-
ø 20 cm. 1 149,-
ø 24 cm. 1 399,-
ø 28 cm. 1 599,-

Srpen je prý zvláštní období roku, kdy se lidé vítají pozdravem: 
„Nechceš cuketu?“ Cuketám neutečete. Zatímco zralými 
červenými jahodami pohrdne jen málokdo, nad hromadou 
přerostlých zelených válců vám možná nervózně zacuká víčko. 
Naštěstí jsme tady my, abychom vám k tomuto cennému daru 
přírody nabídli vyzkoušené recepty na vaření i pečení. Uvidíte,  
že se budete těšit na každé další léto s cuketami.

Ocelová konstrukce 
s hliníkovým jádrem

Pánev je odolná i vůči 
kovovému nářadí.
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https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/steelcraft
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-s-otvory-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/spiralizer-handy-3-cepele


Cuketová  
polévka s hráškem

Moderní nádobí, na které je spolehnutí
•  pro všechny typy sporáků
•  sklonerezové poklice s otvorem pro odvod páry
•  masivní vodotěsné úchyty, ve kterých nezůstává voda 
•  nádoby s praktickou odměřovací stupnicí
•  třívrstvé sendvičové indukční dno  

pro úsporu energie
•  nadstandardní 5letá záruka

Sada nádobí 
HARMONY, 8 dílů

4 249,- Hrnec s poklicí 
HARMONY
ø 24 cm, 7,0 l
1 699,-

Dále v prodeji:
Kastrol s poklicí 
HARMONY
ø 24 cm, 5,0 l
1 549,-

•  2 menší cukety •  2 stonky řapíkatého celeru •  2 cibule
• 3 střední brambory • 1 petržel • 100 g čerstvého nebo  
mraženého hrášku • 1,5 l kuřecího nebo zeleninového  
vývaru • česnek dle chuti • sůl, pepř • olej 
• výhonky mladého hrášku • krutony

Cibuli nakrájejte nadrobno, cukety, brambory, 
petržel a celer na menší kousky. Takto připravenou 
zeleninu orestujte na troše oleje, osolte, opepřete, 
zalejte vývarem a vařte do změknutí asi 20 minut, 
přidejte hrášek, prolisovaný česnek a vše  
rozmixujte dohladka. Dochuťte solí  
a pepřem. Podávejte s krutony  
a výhonky mladého hrášku.

Věděli jste, že...
první českou kuchařku zaměřenou  
ryze na pokrmy z cuket napsala známá 
herečka Jana Štěpánková? 
Použila jak svoje recepty, tak ty, které  
jí posílali čtenáři. Vydatně tak ještě  
v předinternetovém roce 1994 přispěla 
k šíření osvěty o smysluplném zpracování 
této opomíjené zeleniny. Kuchařka je 
protkána drobnými příběhy a jednotlivé 
recepty jsou ochuceny hereččinými 
komentáři plnými laskavého humoru. Kniha 
přibližuje atmosféru počátku 90. let, pro 
které bylo zahrádkaření a umění zpracovat 
celou úrodu na sto způsobů typické. Druhé, 
doplněné vydání knihy „Tak tady jsou ty 
slíbené recepty na cukety, paní Ehmová“,  
je dostupné v knižních e-shopech. 

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ø 20 cm, 4,0 l
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 2,0 l
Kastrol s poklicí ø 20 cm, 3,0 l
Rendlík s poklicí ø16 cm, 1,5 l
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https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-harmony-8-dilu
https://eshop.tescoma.cz/hrnec-s-poklici-harmony-24-cm-7-0-l
https://eshop.tescoma.cz/kastrol-s-poklici-harmony-24-cm-5-0-l


Na klasické bramboráky nedáme dopustit.  
Našli jsme o něco zdravější, a přitom stejně 
chutnou alternativu. A potvrdili jsme si, že 
placičky nikdy nezklamou. Recept na ně jsme 
proto sepsali na tescoma.cz/blog.

Cuketové placky

 novinka 
Talíř SIENA

od 199,-
Dezertní talíř Ø 21 cm. 199,-
Mělký talíř Ø 27 cm. 289,-
Hluboký talíř Ø 19 cm. 219,-

•  originální nádobí, každý kus je jedinečný
•  vhodné do myčky i mikrovlnné trouby
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https://tescoma.cz/blog
https://eshop.tescoma.cz/talire?f=product-line:22974


 novinka 
Servírovací 
podnos 
ONLINE 
32 × 22 cm

329,-

Talíř CREMA

od 139,-
Dezertní talíř ø 20 cm. 139,-
Mělký talíř ø 27 cm. 219,-
Hluboký talíř ø 22 cm. 179,-
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https://eshop.tescoma.cz/talire?f=product-line:1055
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-podnos-online-32-x-22-cm


•  500 ml plnotučného mléka
•  350 g hladké mouky
•  250 g cukety nastrouhané najemno
•  100 g rozpuštěného másla
•  75 g cukru krupice
•  1 kypřicí prášek do pečiva
•  2 vejce •  špetka soli
K servírování:
•  šlehačka •  vlašské ořechy
•  moučkový cukr •  javorový sirup

Smíchejte mouku, cukr, kypřicí prášek a sůl. 
K sypkým surovinám přilejte máslo a mléko. 
Přidejte vajíčka a vypracujte hladké těsto. 
Cuketu nastrouhejte, zbavte vody vymačká-
ním v utěrce a přimíchejte do těsta. Pomocí 
sendvičovače pečte vafle dozlatova. 
NÁŠ TIP: Podávejte se šlehačkou, vlaš-
skými ořechy, lehce posypte moučkovým 
cukrem a přelijte javorovým sirupem.

Cuketové 
vafle

Kráječ dlouhých 
plátků HANDY
529,-

399,-

Sendvičovač 
PRESIDENT 3 v 1

1 499,-
Toasty a vafle z jednoho přístroje
•  3 typy výměnných desek pro přípravu 

toastů, zapékaných sendvičů, pečených 
vaflí, grilovaných panini, zeleniny, masa, 
ryb apod.

•  antiadhezní povrch proti připalování
•  desky lze snadno vyjmout a umýt

Plátky v hlavní roli

Ostrý, ale bezpečný 
Nakrájet rovnoměrné tenké plátky 
nožem zvládnou jen opravdoví mistři. 
Pro všechny ostatní je tady praktický 
pomocník. Pomocí ostrých čepelí zdolá 
nejen cukety a okurky, ale poradí si  
i s brambory a jablky. 

Může být ke svačině něco lepšího než s láskou připravené vafle? S láskou 
upečené zdravé cuketové vafle! Dejte si je naslano s vejcem a plátkem 
avokáda, nebo otestujte náš recept a oslaďte je javorovým sirupem  
a dozdobte ořechy a šlehačkou. S takovou dobrotou je den hned lepší! 

S kráječem dlouhých plátků může začít dobrodružství přípravy netradičního pohoštění. 
Cuketové plátky lze použít syrové nebo je zlehka opéct či ogrilovat. Naplnit se dají čímkoli, 
co máte rádi: ochucenou ricottou, čerstvým sýrem, uzeným lososem nebo třeba tofu. 
Na krásně barevný zeleninový koláč vaši hosté jen tak nezapomenou. Recept nemusíte 
dlouho hledat, cestu na náš blog už jistě znáte: tescoma.cz/blog. 

Výrobek získal 
ocenění

https://tescoma.cz/blog.
https://eshop.tescoma.cz/sendvicovac-president-3-v-1
https://eshop.tescoma.cz/krajec-dlouhych-platku-handy


Keramická 
škrabka s příčnou 
čepelí VITAMINO

259,-

Keramická škrabka 
s podélnou čepelí  
VITAMINO

259,-

• 500 g polohrubé mouky • 400 g cukru krupice
• 250 g cukety nastrouhané najemno
• 250 g mrkve nastrouhané najemno
• 30 g změklého másla + na vymazání  
• 1 kypřicí prášek do pečiva • 5 vajec • 2 lžíce kakaového prášku
• šťáva a kůra z jednoho citronu • 1 dl mléka • špetka soli
Poleva: 200 g moučkového cukru • šťáva z jednoho citronu 

Formu vytřete máslem a vysypte moukou. Krupicový cukr, změklé 
máslo a žloutky utřete do pěny. Ke žloutkové pěně přidejte prosátou 
mouku s kypřicím práškem, kakao, nastrouhanou mrkev a cuketu 
zbavenou vody vymačkáním v utěrce, citronovou šťávu, mléko 
a kůru a vymíchejte hladké těsto. Dejte stranou. Vyšlehejte bílky 
se špetkou soli do pevného sněhu, postupně a zlehka zapracujte 
do těsta. Těsto rozetřete do připravené formy a pečte v troubě 
vyhřáté na 170 °C po dobu cca 40 minut. Na polevu umíchejte 
cukr s citronovou šťávou a potřete ještě teplou buchtu. Nechte 
zaschnout a nakrájejte. 

Letní buchta
s citronovou
polevou

Struhadlo VITAMINO, 
multifunkční

289,-

22 × 13 cm, krémová. 319,-
28 × 18 cm, cihlová. 499,-
34 × 22 cm, šedá. 729,-
43 × 27 cm,  
krémová. 1 199,-

Zapékací  
mísa DELÍCIA

od 319,-

Do trouby i na stůl
•  prvotřídní kamenina s vysoce kvalitní 

glazurou přirozeně zabraňující připékání
•  ideální k zapékání i pečení
• odolné od -18 do +240 °C

Cuketové buchty dost možná vznikly proto, 
že někdo potřeboval vymyslet jídlo, ve kterém 
se dá aspoň kousek cukety zužitkovat. Jako 
znouzectnost. Ale nastalo překvapení: buchta 
byla skvělá a vláčná. A tak v létě jistě dostanete 
na návštěvě nějaký ten zelený perník, koláč, 
bábovku nebo dokonce řezy. Vychutnejte si je 
bez předsudků a vyzkoušejte třeba recept, ve 
kterém jsme cuketu zkombinovali s mrkví  
a citronovou polevou.  

Využijte výživový potenciál na maximum
Protože styk s kovem ovlivňuje stabilitu vitamínů, vyvinuli  
jsme škrabky s keramickou čepelí a struhadla s čepelemi ze  
špičkového plastu. Pro zpracování syrového ovoce a zeleniny  
jsou nepostradatelné.
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https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-vitamino-multifunkcni
https://eshop.tescoma.cz/keramicka-skrabka-s-pricnou-cepeli-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/keramicka-skrabka-s-podelnou-cepeli-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/misky-na-peceni?f=product-line:3837


Forma  
bochníková DELÍCIA 
26 × 11 cm. 229,-
31 × 11 cm. 249,-

Krájecí  
deska AZZA 
40 × 26 cm. 829,-
50 × 33 cm. 1 299,-

Nůž AZZA
více druhů

od 329,-

• 300 g cukety • 200 g mrkve • 200 g krupice
• 200 g uzené slaniny na kostičky 
• 100 g parmazánu nebo pecorina 
• 1/2 kypřicího prášku do pečiva • 3 stroužky česneku 
•  3 vejce • 2 lžíce nasekaných bylinek  

(italská směs: estragon, šalvěj, rozmarýn, oregano) 
• 1 cibule nakrájená nadrobno
• 1 dl oleje + na smažení • sůl, pepř
•  mouka nebo strouhanka na vysypání formy

Cukeťák
Očištěnou cuketu a mrkev nastrouhejte nahrubo, osolte a nechte cca 
10 minut potit. Vymačkejte vodu pomocí utěrky z cukety a mrkve, dejte 
stranou. Na pánvi s trochou oleje osmahněte cibulku se slaninou. Do 
mísy nastrouhejte sýr, prolisujte česnek, přidejte mrkev, cuketu, slaninu 
s cibulí, kypřicí prášek, olej, krupici, vajíčka a nasekané bylinky. Dochuťte 
solí a pepřem. Formu vymažte nebo vystříkejte olejem do pečicích 
forem a vysypte moukou či strouhankou. Naplňte směsí a pečte v troubě 
předehřáté na 180 °C dozlatova. Můžete podávat jak teplé jako hlavní jídlo 
s vařeným bramborem a rajčatovým salátem, tak po studenu.

https://eshop.tescoma.cz/pecici-formy?f=material:18465;tvar:327;typ:119;o:easyshop_product.product.filter.priority
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:2541
https://eshop.tescoma.cz/noze?f=product-line:2541
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Rajská chuť léta
Rajče jedlé má původ u Aztéků, odkud se přispěním španělských 
dobyvatelů zakutálelo až do Evropy. Zadařilo se mu natolik, že se 
ho dnes ze všech druhů zeleniny zkonzumuje na světě nejvíc.

Babiččin 
domácí kečup
• 2 kg rajčat • 2 velké cibule 
• 2 jablka • 150 g krupicového cukru 
• 120 ml jablečného octu • 60 ml vody 
• 5 kuliček pepře • 5 hřebíčků 
• 5 kuliček nového koření • 4 bobkové listy 
• 4 stroužky česneku • 1 lžička soli
• 1 lžíce sladké papriky

Rajčata, jablka a cibuli nakrájejte na větší 
kousky, stroužky česneku na polovinu. 
Vše vložte do tlakového hrnce, přidejte 
cukr, ocet, vodu, veškeré koření a vařte 
20 minut. Po uvaření vyjměte koření 
a směs rozmixujte dohladka, potom ji 
ještě propasírujte. Pokud byla rajčata 
šťavnatější a kečup je řidší, ještě ho 
zredukujte dalším vařením do požadované 
konzistence. 

NÁŠ TIP: Ostrý kečup vyrobíte přidáním 
chilli papriček do základu. Můžete ho 
uvařit i v hrnci, ale vařením v „papiňáku“ 
šetříte čas a energii. 

Rajská jablíčka Čechům přirostla k srdci. 
Najdete je na našich záhonech, ve sklení-
cích, i na balkonech bytových domů. Proč 
jsme si je tak oblíbili? Protože chutnají 
skvěle a jsou velmi zdravá. Obsahují 
vitamíny řady B, C, E a zdroj vitamínu A, 
beta-karoten. Z minerálních látek stojí za 
zmínku například železo, vápník, draslík, 
hořčík a zinek. Množství antioxidantu 
lykopenu (červeného barviva), který podle 
vědců snižuje riziko rakoviny a srdečních 
onemocnění, se v rajčatech zvyšuje tepel-
nou úpravou.
Přinášíme několik tipů na jejich zpracování 
pomocí vychytávek, které vám značně 
usnadní práci. Začneme domácím keču-
pem, který babičky rády připravují pro svá 
vnoučátka. Budeme pasírovat, mixovat, 
sušit a vařit, aby ani jedno rajčátko nepři-
šlo nazmar. Tak s chutí do rajčat! 

Tlakový hrnec ULTIMA 

od 3 349,-

Zdravě vysoký tlak
•  snadné nastavení tlaku pomocí symbolů
•  pohodlné otevírání a zavírání jednou rukou
•  indikátor tlaku během vaření
•  4 bezpečnostní pojistky
•  třívrstvé sendvičové dno

Zavařovací 
sklenice 

DELLA CASA 

125 ml, 6 ks
200 ml, 6 ks 
400 ml, 3 ks
700 ml, 3 ks

od 199,-

Jazykové okénko 
Že Aztékové obohatili světovou kuchyni  
i slovník, dokládají slova xocoatl 
(čokoláda), chīlli a huacatl (avokádo). 
Aztécký název pro rajče tomatl přetvořila 
španělština v tomate, a z ní ho převzaly 
mnohé jazyky, například angličtina  
a francouzština. Italština pojmenovala 
nový druh zeleniny vzletněji pomo d’oro 
(zlaté jablko) a odtud se název rozšířil do 
dalších jazyků, například polštiny  
a ukrajinštiny. 
Český název rajské jablko vznikl v době 
národního obrození jako mnoho dalších 
slov překladem z němčiny  
(Der Paradiesapfel = rajské jablko).

Výrobek získal 
ocenění

4,0 l. 3 799,-
6,0 l. 3 999,-
4,0 + 6,0 l. 5 699,- 4 549,-
7,5 l.  4 199,- 3 349,-
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https://eshop.tescoma.cz/tlakove-hrnce?f=material:18418;product-line:6607
https://eshop.tescoma.cz/zavarovani?f=material:19600;zarazeni:18355


Roztočte to!
• masivní skleněná nádoba 1 800 ml
• mimořádně ostré nože
• příkon 1 800 W, až 22 000 otáček za minutu
• plynulé regulování otáček
• funkce pulzního mixování
•  programy pyré, smoothie a ledová tříšť

Stolní mixér 
PRESIDENT 1,8 l

3 699,-

Stolní mixér PRESIDENT 1,8 l

Soutěž o mixér
Výjimečně silný a výkonný stolní mixér teď můžete mít zdarma!  
Využijete ho k přípravě gaspacha, ovocných pyré a smoothies. Snadno 
si ale poradí i s ledem. Kdo by v horku odolal ledové tříšti? Napište 
nám, jaké osvěžující občerstvení v létě připravujete nejčastěji. 
Soutěžíme 1.—8. června 2022 na našem Facebooku, kde najdete 
pravidla a podrobnosti.

Gaspacho – chuť Andalusie 
Kolik španělských rodin, tolik receptů.  
I když se od sebe liší, jedno je jisté: čerstvá 
zelenina je pro studenou španělskou 
polévku ta nejlepší ingredience. 

fb.com/tescoma.cz
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https://fb.com/tescoma.cz
https://eshop.tescoma.cz/stolni-mixer-president-1-8-l


Pasírovač 
GrandCHEF 
1 099,-

869,-
Zdravé mini dózy do 
mrazničky PURITY 
120 ml, 4 ks

179,-

 novinka   
Pánev 
i-PREMIUM Protect 
ø 24 cm

1 049,-
ø 28 cm

1 249,-

Nepropásněte pasírování
Úroda přezrálých rajčat přímo vyzývá k tomu, abyste z nich doma 
připravili passatu. Rajčata pasírováním zbavíte slupek a semínek. 
Zdravá passata skvěle poslouží jako základ pro omáčky, na 
pizzu a do dalších pokrmů. Můžete ji také zamrazit nebo zavařit. 
Pasírovač má 3 vyměnitelné disky na ovoce a zeleninu. Vhodný 
disk zvolte podle typu potraviny a toho, jaká má být výsledná 
hustota pokrmu. 

Vaření na indukční varné desce má nesporné 
výhody. Prodlužte její životnost používáním 
vhodného nádobí. Pánve i-PREMIUM Protect 
se žáruvzdornými nožkami ji ochrání před 
poškozením.  

Pasíruje cukety, dýně, 
banány, jahody apod.

Pasíruje rajčata, 
kořenovou zeleninu, 
cibuli, jablka apod.

Pasíruje luštěniny 
a brambory na 
bramborovou kaši.Indukce a inovace

•  silikonové nožky chrání desku před mechanickým poškozením
•  antiadhezní povlak pánve odolný i vůči kovovému  

kuchyňskému nářadí
•  ergonomická rukojeť pro bezpečnou  

manipulaci

Výhradně  
na indukční 
varné desky Výrobek získal 

ocenění

Dózičky z materiálu vhodného i pro 
dlouhodobé skladování a mražení. 
Velikostí jsou ideální ke skladování porcí 
pasírovaných rajčat, ovocné dřeně, vývarů 
nebo bylinek. Díky tvarovanému dnu lze 
porci snadno vytlačit.

https://eshop.tescoma.cz/zdrave-mini-dozy-do-mraznicky-purity-120-ml-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/pasirovac-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:22862


Polévka se 
sušenými 
rajčaty
• 700 g zralých nakrájených rajčat
•  400 ml zeleninového  

nebo kuřecího vývaru
•  30 ml olivového oleje
•  1 cibule nakrájená nadrobno
•  1 mrkev nakrájená nadrobno
•  1 větší nakrájená brambora
•  1 lžička rajčatového pyré
•  1 stonek čerstvého tymiánu
•  1 stonek čerstvého oregana
•  2 bobkové listy
•  1 lžíce sušených rajčat
•  1 lžička krystalového cukru
•  česnek dle chuti
•  sůl, pepř
•  bazalkové listy na dekoraci

Na rozehřátém oleji restujte cibuli 
s cukrem. Přidejte nakrájenou mrkev, 
bramboru, česnek a restujte dalších 
zhruba 10 minut při mírné teplotě tak, 
aby zelenina nezhnědla. Vložte rajčata, 
rajčatové pyré, bylinky, vše zalijte vývarem 
a vařte do změknutí cca 20 minut. 
Uvařenou polévku rozmixujte a dochuťte 
solí a pepřem. 
NÁŠ TIP: Polévku podávejte s kousky suše-
ných rajčat a s krutony, zakápněte olivovým 
olejem a posypte bazalkovými lístky.

Nevíte si rady s přebytkem rajčat? Usušte je! Rajčata se 
dříve sušila tradičně na slunci, v dnešní době ale využíváme 
modernější a rychlejší způsoby – s použitím trouby nebo ještě 
lépe sušičky potravin. Moderní výkonná Sušička potravin 
PRESIDENT vás mile překvapí tichým chodem i velkorysou 
plochou. Naplnit ji můžete ovocem, zeleninou, houbami, 
bylinkami, a dokonce i masem.

Nádobí Bordeaux
Nadchne vás barvou, ikonickým vzhledem 
i celokovovým zpracováním, díky čemuž může na 
sporák i do trouby. Vysoce kvalitní antiadhezní 
povrch je samozřejmostí, benefitem jsou pružné 
silikonové úchyty pro bezpečnou manipulaci  
s horkou nádobou. Výstupky na vnitřní straně 
poklice zajistí rovnoměrné odkapávání páry zpět do 
hrnce, pokrm se nevysušuje a zůstává šťavnatý.

Kastrol s poklicí BORDEAUX  
ø 16, 20, 24, 28 cm. od 1 099,-

Pánev hluboká s poklicí  
BORDEAUX ø 28 cm. 1 999,-

Pekáč s poklopem BORDEAUX  
32 × 26 cm. 2 299,-

Nádobí je 
vhodné do 
trouby.

Nádobí 
BORDEAUX 

od 1 099,-
Odnímatelné 
silikonové 
úchyty

Co s úrodou? Usušit!
• 5 sušicích roštů 
•  sušicí plocha 3 500 cm² 
•  teplota sušení od 40 do 70 °C  
•  čas sušení od 1 do 48 hodin

Sušička 
potravin PRESIDENT

2 499,-
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https://eshop.tescoma.cz/susicka-potravin-president
https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/bordeaux-2


Kastrol 
BORDEAUX  
s poklicí ø 20 cm, 
2,7 l

1 399,-

Pevné a odolné 
nářadí FEELWOOD 
z exotického dřeva 

od 109,-
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https://eshop.tescoma.cz/kastrol-bordeaux-s-poklici-20-cm-2-7-l
https://eshop.tescoma.cz/naradi-na-vareni?f=product-line:22109


Omáčka ze  
sušených rajčat
Kouzlo této omáčky spočívá v její jednoduchosti a malém 
počtu ingrediencí. O to více je důležitá jejich kvalita a plná 
výrazná chuť. Celý recept najdete na tescoma.cz/blog. 

 novinka 
Talíř PROVENCE 

od 139,-

Dezertní talíř ø 20 cm. 139,-
Mělký talíř ø 27 cm. 229,-  
Hluboký talíř ø 23 cm. 179,-  

Struhadlo 
PRESIDENT 
X-sharp, dlouhé 
jemné

399,-
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https://tescoma.cz/blog
https://eshop.tescoma.cz/talire?f=product-line:23098
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-president-x-sharp-dlouhe-jemne


Promyšlené do posledního detailu
• nejen nádobí, ale i poklice se stohují do sebe
• jedinečný způsob odkládání poklic na okraj nádoby
• poklice navržené pro bezpečné cezení
• odolné a komfortní plastové úchyty
•  sendvičové dno pro úsporu energie  

při vaření
• pro všechny typy sporáků

Poklice lze odkládat na okraj 
nádoby, aby kondenzovaná 

pára stékala zpět. 

Při vaření potřebujete mít po ruce kvalitní 
nádobí různých velikostí. Když však bojujete  
s nedostatkem místa v kuchyni, přejete si něco 
extra skladného a kompaktního. Nádobí, které 
by se i s poklicemi dalo poskládat do jediného 
hrnce. A to právě přichází na trh!

 novinka   Brzy v prodeji
Sada nádobí 
COMPACT, 6 ks

3 599,-

Do 7litrového hrnce  
naskládáte celou sadu 
COMPACT a uzavřete poklicí.

 novinka   Brzy v prodeji
Hrnec COMPACT 
s poklicí ø 24 cm, 7,0 l

1 799,-

Sada obsahuje:
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 2,0 l 
Hrnec s poklicí ø 20 cm, 3,5 l
Hrnec s poklicí ø 22 cm, 5,0 l

 novinka   Brzy v prodeji
Cedicí nádoba 
GrandCHEF ø 23 cm

999,-

Víc místa pro život

Snadné cezení oceníte
Novinka pro snadné cezení i vaření bez přichytávání zeleniny nebo těstovin ke dnu hrnce. 
Zavěšení nádoby za háčky na okraj hrnce o průměru 24 cm umožňuje pohodlné odkapání 
přebytečné vody. Vysunutím úchytů ze žáruvzdorného silikonu lze hrnec s vloženou 
nádobou zcela uzavřít. Se zasunutými úchyty bude naopak nasazená poklice na hrnci 
mírně pozvednutá, aby nedošlo k překypění.

V produktovém videu  
na tescoma.cz vám benefity 
detailně ukážeme.

Výrobek získal 
ocenění

Výrobek získal 
ocenění

https://tescoma.cz/
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-compact-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/hrnec-compact-s-poklici-24-cm-7-0-l
https://eshop.tescoma.cz/cedici-nadoba-grandchef-23-cm


Dnes už nemusíte nutně vycestovat, abyste ji poznali. Asijskou kuchyni si můžete  
dopřát v autentické kvalitě i v naší malé zemi uprostřed Evropy. Vietnamská polévka pho, 
japonské sushi, čínské kung-pao či thajské pad thai. Asijská kuchyně v sobě zahrnuje 
několik regionálních kuchyní, které se od sebe mírně liší. Mají řadu společných znaků, 
především stejné nebo podobné základní suroviny. Přesto má každá kuchyně svá 
specifická jídla, oblíbené suroviny, preferované  
způsoby přípravy a většinou i „něco navíc“,  
co ji činí jedinečnou. 

Chuť Asie

 novinka 
Talíř SIENA

od 199,-
Dezertní talíř Ø 21 cm. 199,-
Mělký talíř Ø 27 cm. 289,-
Hluboký talíř Ø 19 cm. 219,-
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Nabízíme vám krátký rozhovor  
s panem Lukášem Mrozkem, Čechem, 
který je jedním z majitelů sushi restaurace 
Tudam v Kroměříži. V něm se dozvíte, jak 
vnímá oblibu asijské kuchyně u českých 
zákazníků nebo co považuje za její největší 
benefity. Představíme i dalšího majitele 
původem z Vietnamu, pana Tin Trong 
Dama, který osobně připravil několik 
typických delikátních pokrmů a přidal 
léty prověřené recepty, které si můžete 
vyzkoušet doma.   

Pane Mrozku, už několik let 
provozujete sushi restauraci  
v Kroměříži. Co vás vedlo k jejímu 
otevření? 
Dle mého názoru je asijská kuchyně 
v Česku oblíbená už dlouho. První čínské 
a vietnamské restaurace včetně sushi 
barů se otevíraly krátce po revoluci 
a z velkých měst se postupně dostaly i do 
těch menších. My sami, jako milovníci 
asijské kuchyně, jsme v Kroměříži, 
původně ještě v rámci našeho koktejl baru, 
nabídli místním hostům nejprve sushi 
víkendy, abychom otestovali jejich zájem. 
K našemu milému překvapení se potvrdil, 
a tak jsme přešli na model plnohodnotné 
sushi restaurace. Naší prioritou bylo dělat 
tento druh kuchyně na co nejvyšší úrovni, 
což se nám podařilo a dnes máme řadu 
věrných zákazníků. Dobré zkušenosti jsme 
zúročili a před dvěma lety jsme otevřeli 
další sushi restauraci, tentokrát v Ostravě. 

Co podle Vás Češi nejvíce oceňují 
na této kuchyni kromě nevšední 
exotické chuti? 
Jak roste životní úroveň, rostou i nároky 
na ostatní oblasti života – pochopitelně 
i na stravování. Češi o jídle víc přemýšlí, 
chtějí žít zdravěji. Preferují kvalitní 
a nutričně vyvážené jídlo. Asijská kuchyně 
v tomto směru splňuje jejich požadavky. 

A je tu ještě další trend, který sledujeme 
v posledních letech. Lidé využívají 
asijskou kuchyni jako zpestření určitých 
životních událostí, ať už jde o svatby, 
výročí nebo různé svátky a oslavy. Často 
připravujeme narozeninové sushi dorty 
nebo sushi sety pro speciální příležitosti 
jako Valentýn a podobně. Lidé také 
rádi kombinují posezení v restauraci se 
službou take away a to nejen díky nedávné 
koronavirové epidemii. Obecně vzato,  
ne vždy je čas na návštěvu restaurace. 
Čas na dobré jídlo si ale můžete doma 
dopřát kdykoli.

Jaká další jídla nebo speciality, 
kromě sushi, jsou u vašich hostů 
oblíbené? 
Nepodáváme pouze japonskou 
kuchyni, naše nabídka zahrnuje jídla 
typická pro další regionální kuchyně. 
Z nejoblíbenějších bych mohl jmenovat 
vietnamské bun bo nam bo, rýžové nudle 
s hovězím masem, spoustou zeleniny 
a bylinek, dále známou vietnamskou 
nudlovou polévku pho bo, thajský 
nudlový pokrm pad thai nebo populární 
havajský svěží salát poke bowl. Pokud 
se vrátím k sushi nabídce, velmi 
oblíbené jsou takzvané speciální rolky, 
kterými se odlišujeme od konkurence. 
Jedná se o originální verzi sushi dle 
vlastní receptury. Celkový koncept naší 
restaurace je takový, že na jídelníčku 
nabízíme jen několik vybraných pokrmů 
zastupujících různé asijské regionální 
kuchyně. Podstatné je, aby byl každý 
pokrm perfektní ve své kompozici chutí. 
Důležitá je čerstvost a vysoká kvalita 
surovin stejně jako odpovídající doba 
přípravy. 

Který z vašich připravovaných 
pokrmů máte Vy sám nejraději a proč 
byste jej doporučil? 
Správně bych neměl určit jediné jídlo, 
protože si stojíme za každým v našem 
menu. Pochutnám si prakticky vždy dle 
toho, na co mám zrovna chuť. Přesto 
prozradím, že mám velmi rád naše 
speciální sushi rolky. Každý druh obsahuje 
více druhů čerstvých ryb a pomyslnou 
„tečku“ v podobě extra omáčky nebo 
dresinku dle vlastní receptury. Pokud  
si sushi jednou zamilujete, je to  
láska napořád.

Pan Tin Trong Dam se narodil ve vesnici 
Da Trach, nedaleko hlavního města 
Hanoje. Do Česka se přestěhoval v roce 
2001 spolu se sourozenci a rodiči, kteří 
sem přišli za prací. Svou práci má velmi 
rád. Těší ho, že může Čechům přiblížit 
svou domovskou kuchyni a připravovat 
pro ně pestrou nabídku asijských jídel. 
Pokud se ho zeptáte, která jídla jsou 
jeho oblíbená, odpoví vám možná trochu 
překvapivě: „Nejraději mám všechny naše 
polévky, například pho bo nebo bun bo 
hue, ale často vyhledávám a s chutí si 
dám i české tradiční jídlo, například  
vepřo knedlo zelo.“

Možná máte ve svém blízkém okolí oblíbenou restauraci nebo 
bistro, kam na zamilovaná exotická jídla docházíte. Nebo patříte 
k těm odvážnějším a už jste vyzkoušeli vybrané recepty doma 
dle osvědčených asijských kuchařek. Většina typických surovin 
je dnes už běžně dostupná. Pokud jste ale ještě neměli tu 
příležitost, poznejte spolu s námi vybrané pokrmy z několika 
koutů Asie. Až je ochutnáte, velmi pravděpodobně okouzlí vaši 
chuť, čich i zrak. Zároveň vám doporučíme nezbytné TESCOMA 
pomocníky, se kterými si tyto lahodné pokrmy připravíte  
i v domácích podmínkách. 

Chúc ăn  
ngon miệng  
Dobrou chuť (Viet.)
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Asiaté velmi ctí tradice, což platí i pro přípravu pokrmů. V typické 
tradiční kuchyni nesmí chybět napařovací bambusový košík 
neboli „pařník“. Ten se jednoduše vloží do woku či běžné pánve 
s malým množstvím vody a potraviny v něm se pozvolna uvaří 
v páře. Tímto způsobem se nejčastěji připravuje zelenina, 
ryby, knedlíčky nebo závitky. Potraviny vařené v páře si tak 
zachovávají chuť, vůni, cenné vitamíny a minerály. Košíky jsou 
navíc vyráběny ručně, každý kus je originál. 

 novinka 
Napařovací košík 
bambusový NIKKO  
ø 20 cm, dvoupatrový

699,-

 novinka 
Podložky do  

napařovacího  
košíku NIKKO,  

50 ks. 69,-
 novinka 
Podložka na sushi
NIKKO 24 × 24 cm

109,-

Bambusový košík se  
2 napařovacími nádobami  
a víkem umožňuje zdravé 
vaření pokrmů v páře bez 
použití tuků. 

Bambusová podložka je určena 
pro snadnou přípravu dokonale 
tvarovaného rolovaného sushi. 

Sada jídelních 
hůlek s podložkami 
obsahuje 6 párů hůlek 
s originálním dekorem  
a 6 podložek. 

Bára Čižmářová 
grafička, TESCOMA 

„Jídelní hůlky jsou tradičním prvkem stolo-
vání ve východní Asii. Proto jsem inspiraci 
pro jejich dekor hledala právě v asijském 
umění. Použité motivy vycházejí z tradiční 
japonské výšivky „sashiko“ kombinované  
s moderní technikou „blackwork“.“

 novinka 
Jídelní hůlky  
s podložkou
NIKKO, 6 setů

209,-

NIKKO
inspirace z Východu

https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-kosik-bambusovy-nikko-20-cm-dvoupatrovy
https://eshop.tescoma.cz/podlozka-na-sushi-nikko-24-x-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-hulky-s-podlozkou-nikko-6-setu
https://eshop.tescoma.cz/podlozky-do-naparovaciho-kosiku-nikko-50-ks


 novinka 
Napařovací košík 
bambusový 
NIKKO ø 20 cm, 
dvoupatrový

699,-

 novinka 
Jídelní hůlky  
s podložkou
NIKKO, 6 setů

209,-

Japonské gyoza 
i čínské dim sum knedlíčky 
vařené v páře
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https://eshop.tescoma.cz/jidelni-hulky-s-podlozkou-nikko-6-setu
https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-kosik-bambusovy-nikko-20-cm-dvoupatrovy


ø 30 cm. 269,- / 21 × 14 cm. 119,- / 30 × 20 cm. 199,- 
35 × 25 cm. 269,- / 40 × 14 cm. 199,-

Servírovací 
desky GrandCHEF

od 119,-

Elegantní desky jsou vyrobeny štípáním z přírodního 
materiálu a každá má svůj neopakovatelný originální 
charakter. O stabilitu se starají protiskluzové nožky.
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Preciznost japonské oceli
Japonci jsou známí svou pečlivostí vždy a ve všem, nejinak je tomu i při zpracování nožířské 
oceli. Výroba japonských nožů vychází z tradice samurajských mečů, jejich ostří je extrémně 
jemné s broušením do tzv. „V“ profilu pro hladký a čistý řez.
I pro výrobu nožů FEELWOOD se používá vysoce kvalitní japonská nožířská ocel broušená do 
„V“ profilu. Rukojeť je vyrobená z tvrzeného jasanového dřeva, stejně jako blok, který se stane 
chloubou vaší kuchyně. Nože vynikají propracovaným tvarem a pohodlným úchopem.

Nůž FEELWOOD
8 druhů

od 399,-

Nůž Santoku 
FEELWOOD 17 cm

629,-

SUSHI  寿司

Nišiki a sušinoko
Ne ryba, jak si mnozí myslí, ale právě rýže 
je základní ingrediencí sushi. Jedná se 
o kulatozrnnou rýži druhu nišiki, která 
se po uvaření ještě za tepla smíchá 
se sladkokyselou omáčkou sušinoko 
připravenou z rýžového octa, cukru 
a soli. Mimochodem doslovný překlad 
japonského slova sushi je „kyselá chuť“. 
Druhou důležitou ingrediencí sushi jsou 
čerstvé syrové ryby. Nejčastěji losos, 
tuňák nebo máslová ryba. Kromě ryb 
se sushi plní také krevetami, kaviárem, 
avokádem a další zeleninou.

Malá, na řezu oku lahodící kolečka se specifickou chutí a vůní. 
Vždy precizně nakrájená a úhledně seřazená. Servírovaná na 
talíři nebo na břidlici s mističkou sójové omáčky, dekorovaná 
plátky nakládaného zázvoru a wasabi. Představujeme vám 
japonské sushi s jeho nezaměnitelnou delikátní chutí. I o něm  
se říká, že si jej buď zamilujete, nebo vůbec. 

Poznejte základní druhy sushi 

Maki – základem je plátek řasy nori, na 
který se rozprostře tenká vrstva rýže a na 
ni se doprostřed, po celé délce pokládá 
zvolená náplň
Uramaki – známé i jako „obrácené sushi“, 
je typické tím, že na povrchu po obvodu je 
rýže, teprve na ni se pokládá řasa nori  
a následuje vybraná náplň 
Nigiri – je sushi ve tvaru válečku, jemně 
potřené wasabi a shora obložené kouskem 
ryby, často spojené proužkem řasy nori 
Sashimi – je úhledně a pravidelně 
nakrájený plátek ryby, nejčastěji tuňák  
a losos, podávaný s klasickou sójovou 
nebo citrusovou sójovou omáčkou Ponzu

Sushi je skvělé, protože obsahuje málo 
tuku a kalorií, je bohaté na kvalitní 
bílkoviny, nenasycené kyseliny, jód  
a minerály. Možná i díky němu se Japonci 
dožívají vysokého věku. Jisté je, že 
prospívá jejich zdraví a kondici.

Blok obsahuje:
Nůž univerzální 9 cm
Nůž univerzální 13 cm
Nůž kuchařský 18 cm
Nůž porcovací 15 cm
Nůž na chléb 21 cm

Blok na nože 
FEELWOOD, 
s 5 noži

3 499,-

Nože získaly 
ocenění

Krájecí deska 
BAMBOO 

od 299,-
26 × 16 cm. 299,-
30 × 20 cm. 359,-
36 × 24 cm. 469,-
40 × 26 cm. 569,-
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https://eshop.tescoma.cz/nuz-santoku-feelwood-17-cm
https://eshop.tescoma.cz/blok-na-noze-feelwood-s-5-nozi
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:2530
https://eshop.tescoma.cz/noze?f=product-line:22109


•  vhodné pro všechny typy sporáků
•  kvalitní ocel a odolné sklonerezové poklice
•  masivní vodotěsné nerezové úchyty
•  třívrstvé sendvičové dno pro úsporu energie
•  nádoby s odměřovací stupnicí
•  rendlík s cedicí poklicí
•  5 let záruka

Sada nádobí 
PRESIDENT, 10 dílů

6 399,-
Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ø 18 cm, 3,0 l 
Hrnec s poklicí ø 22 cm, 5,5 l
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 2,0 l 
Kastrol s poklicí ø 22 cm, 4,0 l
Rendlík s cedicí poklicí  
ø 16 cm, 1,5 l 

• 1,5 kg hovězích morkových kostí 
• 700 g hovězí kližky • 2 velké červené cibule 
• 100 g zázvoru • 10 g skořice vcelku  
• 15 g badyánu • 20 g kardamomu 
• 10 g hřebíčku • 30 g mořské soli 
• 27 g třtinového cukru • 45 ml rybí omáčky 
• 700 g plochých rýžových nudlí 
Na zdobení: svazek jarní cibulky • 1 velká 
červená cibule • mungo klíčky • koriandr

Do kastrolu nalejte 1 litr vody, uveďte ho do 
varu, přidejte kližku, morkové kosti a krátce 
je povařte. Po 2–3 minutách od dosažení 
bodu varu vodu slejte, maso a kosti pořádně 
očistěte pod tekoucí vodou. Kosti vraťte 
do kastrolu, přidejte 3 litry vody a znovu 
uveďte do varu. Až vývar začne bublat, 
přidejte maso a vařte na mírném ohni 
zhruba 4–5 hodin. Mezitím na pánvi zprudka 
a nasucho opečte na čtvrtky nakrájené 
2 velké cibule a zázvor, dejte je stranou. Dále 
opečte koření: badyán, skořici, hřebíček 
a kardamom. Z cibule a závoru oloupejte 
případnou černou slupku od pečení 
a přidejte je spolu s kořením a zbývajícími 
ingrediencemi – cukrem, rybí omáčkou 
a solí – do vývaru. Hodinu před podáváním 
namočte rýžové nudle do studené vody. 
Čerstvé jarní cibulky, červenou cibuli 
a koriandr nakrájejte najemno a smíchejte 
dohromady. Do připravených misek vložte 
nudle, na ně položte plátky masa (5–8 kusů 
na porci), přidejte mungo klíčky, nasekaný 
koriandr a jarní cibulku. Vše zalijte ještě 
horkým vývarem a podávejte. 
Recept je pro 6 osob.

Nářadí
GrandCHEF

od 179,-

Phở bo  
polévka

Pro náročné

Dalším gurmánským zážitkem, který byste si neměli 
nechat ujít, je populární vietnamská polévka pho. 
Zajímavostí je, že ve Vietnamu se pho podává 
obvykle ke snídani, v našich končinách si ji můžete 
dát kdykoliv přes den. Tato úžasná voňavá polévka 
je natolik vydatná, že zastoupí i hlavní jídlo. Její 
základ tvoří silný pomalu tažený vývar připravený 
nejčastěji z hovězího (pho bo) nebo slepičího masa 
(pho ga). Podává se tradičně v hlubokých miskách 
se širokými rýžovými nudlemi, tenkými plátky masa 
a bylinkami. Maso se používá vařené z vývaru nebo 
naopak syrové – v horkém vývaru se tenké plátky 
zatáhnou. Zkuste si pho uvařit i doma. Recept je 
poměrně jednoduchý a výsledek vynikající. 

Pokud hledáte prémiovou kvalitu, 
sáhněte po Sadě nádobí PRESIDENT. 
Svým provedením a designem splňuje 
ty nejvyšší nároky zákazníků. 
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https://eshop.tescoma.cz/naradi-na-vareni?f=product-line:19405
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-president-10-dilu


„Pro mnohé Evropany  
je typické přísloví  

Káva dělá den.  
Pro nás zase platí  

Pho dělá den,“
přiblížil vietnamské stravovací  

návyky pan Dam.



Pad thai  
ve woku
Omáčka: 
• 33 ml tmavé sójové omáčky 
• 200 ml sójové omáčky Kikkoman 
• 15 ml dochucovadla Knór 
• 33 ml ústřicové omáčky 
• 0,5 l vody 
• 55 ml omáčky Tamarind 
• 200 g krupicového cukru 
• 70 g mrkve 
• 50 g ananasu

Základ do pánve: 
• 500 g plochých rýžových nudlí 
• 1 vejce • 400 g pekingského zelí 
• 150 g mrkve • 150 g pórku

Servírování: 
• pražené arašídy • smažená cibulka  
• mungo klíčky • citron

Wok 
PRESIDENT 
ø 30 cm

2 199,-
Obracečka  
do woku  
GrandCHEF
199,-

159,-

Kuchyňská 
zástěra 
GrandCHEF, 
černá
449,-

Wok nepoškodí díky 
speciálnímu povrchu ani 
kovová obracečka.

Nejprve si připravte nudle, namočte je v hrnci na 30–40 
minut a odložte stranou. Dále připravte základ na omáčku. 
Ananas a mrkev uvařte ve vodě do změknutí, většinu vody 
slejte, obsah rozmixujte najemno, hotovou směs odložte 
stranou. V dalším kastrolu smíchejte všechny tekuté 
ingredience s cukrem a vodou, uveďte je do varu a krátce 
povařte. Přidejte rozmixovaný ananas s mrkví a omáčka 
je hotová. Dále rozpalte wok pánev, rozklepněte do ní 
jedno vejce, přidejte nudle, pekingské zelí, mrkev a pórek. 
Po krátkém orestování vlijte hotovou omáčku, dobře 
promíchejte. Servírujte do větších hlubokých misek,  
nudle dozdobte praženými arašídy, smaženou cibulkou, 
mungo klíčky a citronem. 
Uvedené množství odpovídá 4 porcím.
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https://eshop.tescoma.cz/wok-president-30-cm-s-poklici
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-do-woku-grandchef


Wok 
PRESIDENT 
ø 30 cm

2 199,-

Wok 
PRESIDENT 
ø 30 cm, s poklicí

3 399,-

Wok 
i-PREMIUM 
Stone ø 28 cm

1 499,-Pánev hluboká  
GrandCHEF, 2 úchyty
 ø 30 cm. 1 149,-  ø 32 cm. 1 249,-

Exkluzivní designový Wok PRESIDENT zkrátka musíte mít, pokud chcete ten 
nejlepší z nejlepších. V něm připravované pokrmy se ani při intenzivním smažení 
nepřipálí díky unikátně zvrásněnému antiadheznímu povlaku a zachovají si tak 
svou šťavnatost a přirozenou chuť. Klenutou poklici s průhledem a masivní 
nerezovou rukojetí můžete pohodlně odkládat na kuchyňskou linku. 

Obracečka  
do woku  
GrandCHEF+

179,-

Wok 
GrandCHEF 
ø 28 cm

1 049,-

Pánev s „kamenným“ povrchem 
To je Wok i-PREMIUM Stone, který zaujme 
exkluzivním vzhledem a řadou funkcí  
a benefitů. I tato pánev v masivním provedení  
s ergonomickou rukojetí je opatřena zvrásně-
ným antiadhezním povlakem ve vzhledu ne-
leštěného přírodního kamene. Pánev má navíc 
v rukojeti otvor pro zavěšení a můžete  
ji bez obav mýt v myčce nádobí.  

Na sporák i do trouby
Široký výběr nabídne také ucelená linie 
kuchyňského nádobí a nářadí GrandCHEF, 
jejíž součástí jsou Wok GrandCHEF  
a Pánev hluboká GrandCHEF se 2 úchyty. 
Obě pánve skvěle poslouží k přípravě 
pokrmů pro větší společnost. I ony jsou 
opatřeny vysoce odolným nepřilnavým 
povrchem a nerezovým indukčním dnem.

Vyberte si svůj wok
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https://eshop.tescoma.cz/wok-president-30-cm-s-poklici
https://eshop.tescoma.cz/wok-president-30-cm
https://eshop.tescoma.cz/wok-i-premium-stone-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/wok-i-premium-stone-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/wok-grandchef-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-do-woku-grandchef-2


Zabaleno, jedeme!

Praktická 
kapsička na Pánev 

SmartCLICK  
s poklicí

Rozbalený organizér má háčky pro  
zavěšení a přehledné používání na cestách. 
Když ho naplníte pomůckami a nářadím, 
na které jste při vaření zvyklí, máte jednou 
provždy o starost méně.

 novinka 
Cestovní organizér na 
kuchyňské potřeby MOVE

799,-

Nová linie výrobků MOVE (anglicky „pohyb“) je určena pro 
cestování. Ať už své volno strávíte v karavanu, pronajmete si 
ubytování v soukromí nebo rozbijete stan, funkční vybavení  
vám usnadní stravování. Kapesní nožíky a láhve do batohu 
využijete na túře i výletě. Nože s ochranným pouzdrem, 
skládací pánve, kávovar a organizér na kuchyňské potřeby vám 
zjednoduší přípravu snídaně v trávě nebo vaření rychlého  
oběda pro vyhladovělou smečku.  

Kuchyně sbalená na cesty
Vaření na cestách není vždycky snadné. 
Už samotné plánování jídelníčku a nákup 
surovin vás můžou stát hodně úsilí.  
A pak se přesunete třeba na chatu nebo 
do penzionu a zjistíte, že nemáte čím 
nabrat polévku, nastrouhat sýr nebo 

rozmíchat těsto na snídaňové palačinky. 
Díky organizéru na kuchyňské potřeby se 
vám nic z toho nestane. Důležité pomůcky 
včetně pánve s poklicí, krájecí desky  
i příborů si přivezete s sebou. Budou nejen 
kompaktně, ale i bezpečně uspořádané. 

https://eshop.tescoma.cz/cestovni-organizer-na-kuchynske-potreby-move


Pánev
SmartCLICK 
ø 24 cm 
1 149,-

899,-

Dokonale šetří místo.

Rukojeť je součástí 
každé pánve.

Pižlat chleba a pokoušet se nakrájet cibuli tupým nožem 
v apartmánu je zážitek, kterého vás rádi ušetříme. Není nad 
vlastní nůž bezpečně uložený v ochranném pouzdře. Kuchařské 
a univerzální nože MOVE s vámi vždy udrží vaše ostré tempo. 

Pánev 
SmartCLICK 
hluboká ø 28 cm
1 569,-

1 249,-

Wok 
SmartCLICK 
ø 28 cm
1 469,-

1 149,-

Pánev grilovací 
SmartCLICK
26 × 26 cm
1 399,-

1 099,-

Pánev 
SmartCLICK 
4 oka ø 24 cm
1 649,-

1 299,-

Pánve SmartCLICK oceněné za funkci i design ušetří 
místo doma v kuchyni i na dovolené. Vhodná velikost 
se vejde do cestovního organizéru i s poklicí. Navíc si 
rozumí se všemi typy sporáků a bez rukojeti je můžete 
vložit do trouby a jídlo dopéct. Poškrábaná prohnutá 
pánev v pronajaté kuchyni vás už pálit nebude.

 novinka   Brzy v prodeji
Nože MOVE
s ochranným 
pouzdrem

od 159,-
8 cm. 159,-
12 cm. 219,-
13 cm. 229,-
17 cm. 299,-

Linie 
získala 
ocenění

Pečená,  
vařená, skladná

ø 28 cm
1 399,-

1 099,-

Snímání  
a nasazování rukojeti 
prstem jedné ruky

Ochranné pouzdro 
oceníte v terénu  
i doma v zásuvce.
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https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:19224
https://eshop.tescoma.cz/produkty/prehled?f=product-line:22954;priznaky:10


• odolná celonerezová láhev
• šroubovací uzávěr s kvalitním těsněním

Rozkládací, nepostradatelná
• odolná celonerezová termoláhev
• nápoje uchová teplé nebo studené několik hodin
• snadné plnění ledem, bylinkami, ovocem apod.
• dokonalé čištění díky rozkládání na dva díly
• vhodná na čaj, kávu, ovocné šťávy i vývar

Vývrtka

Křížový 
šroubovák

Otvírák 
na konzervy

Nůž

Otvírák na 
korunkové 
uzávěry

Velký plochý 
šroubovák

Malý plochý 
šroubovák

Termoláhev
rozkládací
CONSTANT
PASTEL
0,5 l, nerez
2 barvy

599,-

Na výpravu si nezapomeňte přibalit  
ostrý nůž. O zbytek se postará příroda: 
ostré obrysy hor na obzoru, ostré  
sluneční paprsky a dokonce i ostré 
stoupání do ostrých zatáček.

 novinka 
Multifunkční 
kapesní nůž

389,-

 novinka 
Multifunkční 
kapesní nůž,  
velký

439,-

Láhev 
CONSTANT 

PASTEL 0,6 l, 
nerez

2 barvy

279,-

Bez nožíku ani krok
• ostrá sklápěcí nerezová čepel
• multifunkční vybavení
• pojistka proti samovolnému sklopení (velký nůž)
•  ochranné pouzdro s magnetickým uzávěrem  

a poutkem k uchycení na opasek

48

https://eshop.tescoma.cz/outdoor?f=priznaky:10
https://eshop.tescoma.cz/termolahev-rozkladaci-constant-pastel-0-5-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/lahev-constant-pastel-0-6-l-nerez


Sport termoska 
se zámkem
CONSTANT, 
nerez 
0,3 l; 0,5 l

od 569,- 

Termoska 
s hrníčkem
CONSTANT, 
nerez 
0,3 l; 0,5 l; 0,7 l; 1,0 l

od 479,-  

Termoska s hrníčkem
CONSTANT CREAM, 
nerez 
0,3 l; 0,5 l; 0,7 l; 1,0 l

od 489,-  

Cestovní termoska 
CONSTANT, 
nerez, 0,5 l
649,- 

499,-

Láhev  
s vyluhováním  
myDRINK 0,7 l
3 barvy
349,-

259,-

Zdravě ochucená voda
Vyluhovací sítko naplňte kousky ovoce 
či mátou a proměňte vodu v přírodně 
ochucený, svěží nápoj. Šroubovací uzávěr 
a silikonové těsnění se postarají, že ať už 
láhev nesete v jakékoli poloze, určitě se 
nevylije. Dobrodružství může začít!

Outdoorová linie MOVE se 
rozrůstá i díky designérům jako 
je David Veleba z Vývojového 
a Design centra TESCOMA. 
Srdce trempa mu bývá inspirací 
k navrhování vychytávek, které 
využijete při pobytu v přírodě. 
Těšíme se, že vám brzy 
představíme novinky, na kterých 
aktuálně pracuje!

Kávovar PALOMA,  
1 šálek, 2 šálky, 3 šálky,  
6 šálků, 9 šálků

od 369,-

Vyberte si tu pravou
Dvouplášťová termoska z prvotřídní 

nerezavějící oceli patří k povinné výbavě 
každého výletníka. Ať už se potřebujete 

zahřát horkým čajem nebo naopak  
uchovat pití vychlazené, vyberete  

si u nás tu pravou.

Spali jste jako na vodě? 
Možná vás ve stanu celou noc 
štípali mravenci nebo se vám 

zdálo o medvědech. Silná ranní 
káva vás postaví na nohy. 

Kávovar PALOMA na výletě 
nesmí chybět. 

@vsetycheck

Výrobek získal
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/lahev-s-vyluhovanim-mydrink-0-7-l
https://eshop.tescoma.cz/kavovary?f=product-line:5618;typ:157
https://eshop.tescoma.cz/termosky-na-piti?f=product-line:1801;zarazeni:575%7C21385


sezóna zahájena!
Grilovací

Grilovací 
pinzeta 
GrandCHEF

319,-
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https://eshop.tescoma.cz/grilovaci-pinzeta-grandchef


•  má zabudovaný ventilátor, který výrazně 
zvyšuje účinnost grilu – vystačíte si  
s minimem uhlí

•  nastavením otáček ventilátoru můžete  
regulovat teplotu grilu

•  zásobník se žhavým uhlím je perforovaný 
a rozvádí horký vzduch po celé ploše roštu

•  zásobník na uhlí je shora uzavřený,  
nekape na něj šťáva, gril nekouří

•  kapající šťáva se shromažďuje  
v nerezové nádobě pod roštem

•  dřevěné uhlí můžete snadno doplňovat 
bez přerušení grilování

•  všechny nerezové části  
jednoduše umyjete v myčce

Steak, křupavá zeleninka nebo snad veggie burger? Pokud 
milujete léto a jídlo jako my, pravděpodobně vám hned „naskočí“ 
myšlenka na grilování, které se stalo v posledních letech 
fenoménem, i určitým životním stylem. Je to způsob, jak trávit 
volno venku pod širým nebem a dobře se u toho najíst. Grilování 
je fantastické v tom, že využívá celou řadu potravin. Maso, ryby, 
houby, sýry, zeleninu i ovoce. Receptů a variací je tolik, že vám 
jedna grilovací sezóna nebude stačit! 

Power gril
PARTY TIME
3 799,-

2 299,-

Grilujte už za pět minut

LR6LR6

Alkalická  
baterie  
ACCURA, 4 ks
AA. 54,-
AAA. 49,-

Plazmový 
zapalovač 
GrandCHEF

629,-

Power gril PARTY TIME má spoustu výhod a především 
minimální nároky na prostor. Pokud máte malý balkon nebo 
předzahrádku, je pro vás jako dělaný. A jeho další přednosti? 

Nesfoukne jej ani silný vítr
Udržet plamen zapalovače, když fouká vítr, dá fušku.  
S Plazmovým zapalovačem GrandCHEF tento problém řešit 
nebudete. Funguje na principu plazmového paprsku, takže 
snadno zapálíte táborový oheň, gril, krb i doutník. A ještě se 
chlubí jednou vychytávkou – integrovanou lithium-iontovou 
baterií, kterou nabijete pomocí USB kabelu. Nechybí ani 
bezpečnostní pojistka a LED kontrolka.
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https://eshop.tescoma.cz/power-gril-party-time
https://eshop.tescoma.cz/plazmovy-zapalovac-grandchef


 novinka 
Váleček  
na maso 
GrandCHEF

189,-

 novinka 
Elektrický 
brousek na nože 
GrandCHEF

1 249,-

Nože ostré jako břitva
•  pro pravidelné broušení nožů  

s rovným hladkým ostřím
•  elektrický pohon, brousí bez námahy
•  k dokonalému ostří stačí několik tahů čepelí
•  keramické brusné válečky jsou vůči nožům šetrné
•  odnímatelná spodní část pro snadné čištění

Jde to i bez hluku 
•  pro rychlé zjemnění masa před tepelnou úpravou 
• nahrazuje paličku nebo tenderizer
• je zcela bezhlučný a hygienický
•  vyroben z prvotřídní nerezavějící  

oceli a odolného plastu

 novinka   Brzy v prodeji
Keramický 
brusný kámen AZZA

1 199,-

Nůž
GrandCHEF
7 druhů

od 289,-

Víte, jak drží nůž profesionální kuchař? V místě přechodu mezi rukojetí a čepelí. 
Nůž se tak lépe ovládá, krájení je rychlejší a neunavuje tolik ruku. I vy doma můžete 
krájet jako profík. Pořiďte si špičkové a super ostré nože GrandCHEF. Jsou vyrobeny 
z kvalitní oceli, přitom jsou lehké do ruky a vhodné pro každodenní použití. 

Nože získaly 
ocenění

Výrobek získal 
ocenění

Kvalitní nůž je nutnost

Hrubý a jemný zároveň
•  dva brusné povrchy pro hrubé  

a jemné broušení nožů s hladkým ostřím 
•  plastový stojánek s protiskluzovou úpravou 
•  úhlové vodítko s keramickými válečky pro 

bezpečné použití 

Profesionální 
držení nože
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https://eshop.tescoma.cz/valecek-na-maso-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/noze?f=product-line:19405
https://eshop.tescoma.cz/keramicky-brusny-kamen-azza
https://eshop.tescoma.cz/elektricky-brousek-na-noze-grandchef


Udělejte si z grilování malý svátek! Kupte  
u řezníka krásné kousky masa a k nim další 
pochoutky, které máte rádi. Nešetřete na 
sobě. Ani na kvalitním jídle, ani na čase, 
který mu věnujete. Grilujte, servírujte, 
vychutnávejte, relaxujte. 

Nůž porcovací 
GrandCHEF 15 cm

459,-

Buďte vybíraví 

Krájecí deska 
BAMBOO 

od 299,-
26 × 16 cm. 299,-
30 × 20 cm. 359,-
36 × 24 cm. 469,-
40 × 26 cm. 569,-
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https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:2530
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-grandchef-15-cm


všech hambáčů? 
Přece ten váš, 
domácí! 

Hambáč

 novinka 
Talíř dělený 
kompostovatelný 
PARTY TIME, 12 ks

149,-

 novinka   Brzy v prodeji
Napichovátka  
bambusová PRESTO
9 cm, 50 ks

39,-
18 cm, 50 ks

49,-

Na vašem seznamu fajnovek z grilu  
nesmí chybět hamburgery! Určitě 
zabodujete, když je přichystáte sami 
doma. Jejich příprava je banální a geniální 
zároveň. Ugrilujte masovou placku 
z kvalitního masa a do rozkrojené housky 
vrstvěte spolu s ní další ingredience podle 
vaší fantazie. Pokud si nejste jisti, vsaďte 
na klasiku. Salát, rajče, okurka, červená 
cibule, plátek sýra a opečená slanina.  
Na závěr chutný dip, zapíchnout špejli 
a váš „home-made“ burger je na světě! 
Věřte, bude chutnat stejně dobře jako 
ten z dobré restaurace nebo z pouličního 
burger festu.
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https://eshop.tescoma.cz/napichovatka-bambusova-presto-18-cm-50-ks
https://eshop.tescoma.cz/talir-deleny-kompostovatelny-party-time-12-ks


 novinka   Brzy v prodeji
PARTY TIME
Vidlička a nůž, bambus, 6 + 6 ks. 69,-
Lžíce, bambus, 6 ks.  49,-

Miska kompostovatelná, 12 ks. 89,-
Talíř kompostovatelný, 12 ks. 99,-
Talíř dělený kompostovatelný, 12 ks. 149,-

 novinka 
Multifunkční 
lis na 
hamburgery 
GrandCHEF

359,-

Jeden jako druhý
Mluvíme o krásných kulaťoučkých hamburgerech, které 
dostanou díky novému lisu pravidelný tvar i velikost. 
Multifunkční lis na hamburgery GrandCHEF působí možná 
nenápadně, ale až zjistíte, kolik má funkcí a fíglů, už se bez něj 
žádná vaše grilovačka neobejde! Umí naporcovat nižší i vyšší 
hamburgery (100 nebo 150 g v syrovém stavu), má pohodlný 
stlačovací disk s rukojetí a hamburgery se z něj snadno 
odebírají. A aby toho nebylo málo, vytvoříte s ním i plněné 
hamburgery pro ty nejmlsnější fajnšmekry.

Uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí,  
proto průběžně zařazujeme do naší nabídky výrobky  
s označením „ecocare“, které jsou ohleduplné k přírodě. Nové 
kompostovatelné nádobí PARTY TIME patří do této kategorie  
a skvěle ladí i s tématem grilování. Pokud pořádáte zahradní 
párty, buďte „eko“ a použijte plně kompostovatelné misky a talíře 
PARTY TIME. Jde o nebělené nádobí určené pro jednorázovou 
spotřebu, které je odolné vůči prosakování i mastnotě. Je vhodné 
pro ohřev v mikrovlnné troubě a po použití patří do biologického 
odpadu nebo zahradního kompostu.

• 300 g hladké mouky  • 140 g teplé vody 
• 8 g sušeného nebo 20 g čerstvého droždí
•  20 ml oleje •  4 g krupicového cukru 
• 1 vejce + 1 na potření  • 6 g soli
• bílý a černý sezam na posypání

Mouku, droždí, cukr a sůl smíchejte 
a přidejte vodu, olej a 1 vejce. Vše 
vypracujte s pomocí robota v lepivé těsto, 
míchejte cca 4 minuty. Těsto vyklopte na 
stůl a za přidání malého množství mouky 
uhněťte hladký bochánek, který vložte 
do moukou vysypané mísy. Těsto nechte 
vykynout na dvojnásobný objem. Opět ho 
vyklopte na stůl a utvořte bochánek, který 
rozdělte na stejné části. Z nich zlehka 
vyválejte bulky a položte do pečicí Formy 
housky hamburger DELLA CASA, kde je 
nechte kynout cca 30 minut. Bulky potřete 
rozšlehaným vejcem a posypte bílým nebo 
černým sezamem. Pečte v troubě vyhřáté 
na 200 °C po dobu cca 15–20 minut. Po 
upečení bulky překryjte utěrkou,  
aby změkly.

Domácí bulka

Buďte „eko“

Forma housky  
hamburger 
DELLA CASA

319,-
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https://eshop.tescoma.cz/multifunkcni-lis-na-hamburgery-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/produkty/prehled?f=product-line:19007;priznaky:6
https://eshop.tescoma.cz/forma-housky-hamburger-tescoma-della-casa


Venkovní kuchyně

 novinka 
Pánev 
SteelCRAFT

od 1 149,-
Více na straně 20

Pohodlně jedním stiskem
Zjednodušte si práci! Nemusíte si při dochucování jídel „ukroutit 
ruce“ s klasickým mlýnkem na koření. Tuto starost přenechejte 
Elektrickému mlýnku na pepř a sůl PRESIDENT, 2 v 1 s výkonným 
motorem a keramickým mlecím mechanismem. Pouhým stiskem 
tlačítka namele pepř nebo sůl. Elektrický mlýnek navíc ovládáte 
jednou rukou, druhou můžete pokrm promíchávat. Bonusem je 
atraktivní design, který upoutá pozornost.

Elektrický mlýnek 
na pepř/sůl 
PRESIDENT
669,-

499,-
Elektrický mlýnek  
na pepř a sůl  
PRESIDENT, 2 v 1
779,-

599,-

Hmoždíř 
PRESIDENT

769,-
Hmoždíř je vyroben 
z masivní přírodní žuly, 
proto je mimořádně  
stabilní a odolný.

Pokud vlastníte zahradu a v sezóně rádi 
stolujete pod širým nebem, pořiďte si zahradní 
kuchyni. Může být velkorysá v podobě 
samostatného zastřešeného prostoru nebo 
menší, například varné centrum (ostrůvek)  
v rámci venkovního posezení. Uvidíte, že díky 
zahradní kuchyni strávíte na čerstvém  
vzduchu mnohem více času.
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Pánev na gril 
PRIVILEGE 
ø 28 cm
629,-

499,-

Grilovací pánev na malé dobrůtky
Postará se, aby vám už zelenina nebo menší porce masa 
nepropadávaly mezi uhlíky a přitom se dokonale ugrilovaly. 
Unikátně řešená rukojeť umožňuje používání i v grilech  
s nasazeným poklopem.

Pánev grilovací 
SmartCLICK 
42 × 28 cm

1 699,-

Plánovali jste grilování, ale venku prší? Máme 
řešení i pro případ, kdy vám počasí zhatí plány. 

Odnímatelné 
žáruvzdorné úchyty

Pánev  
grilovací  
hladká 
SmartCLICK  
42 × 28 cm 

1 699,-

1.  Pro intenzivní 
grilování

2.  Pro dopékání

Když vám  
počasí nepřeje

Schovejte se pod střechu do zahradní kuchyně, případně zůstaňte 
doma v kuchyni, rozpalte na sporáku grilovací pánev SmartCLICK 
a za chvíli budete hodovat! Grilovací pánev SmartCLICK, 
kterou dostanete i ve verzi s hladkým povrchem, v sobě skrývá 
spoustu benefitů. Díky svému tvaru a ploše je velmi prostorná, 
má praktické odnímatelné silikonové úchyty pro bezpečnou 
a snadnou manipulaci a může jak na indukční sporák, tak do 
všech typů pečicích trub. 

Výhod má víc než dost 
•  na sporák i do trouby – na sporáku griluje, v troubě dopéká 
•  2 tepelné zóny – střed pánve pro intenzivní grilování a vnější 

prostor pro dopékání, odpočívání či udržování teploty pokrmů 
•  odnímatelné žáruvzdorné úchyty (230 °C)
•  prvotřídní antiadhezní povlak a indukční dno 
•  pokrmy lze na pánvi i podávat

1

1

2

2
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Pivo, české zlato

Lupulus Icon Salute!

Vyrobeno  
českými skláři
Na stopce, z tenkého 
křišťálového skla – tato sklenice 
je stvořená pro všechny, kteří 
si pivo rádi dávají i u pěkně 
prostřeného stolu.

Sklenice  
na pivo CREMA 
300 ml. 89,- 
500 ml. 99,-

Říká se „České pivo je české zlato“. Naše 
prémiové značky jsou světoznámé a stejně tak 
lokální minipivovary produkují skvělá piva  
a pivní speciály. V horkých letních dnech tento 
nápoj osvěží jako žádný jiný a při dobrém jídle 
navíc pomáhá trávení. Vychutnejte  
si to vaše v našich stylových  
půllitrech a třetinkách.  

Třetinka 
myBEER

99,-
Půllitr 
myBEER

139,-

Džbán na pivo 
myBEER 2,5 l

319,-

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu… 
až se jde na pivo. Skleněný džbán s originální 
odměrkou na pět piv si oblíbíte vy, vaši 
kamarádi a ocení ho i váš hospodský.  
Protože točené je točené.

Pivní sklenice myBEER jsou 
vyrobeny z prvotřídního 
silnostěnného skla, které je 
vhodné i do myčky.
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Stiskem jednoho tlačítka připravíte 
famózní drink, který vás hodí do pohody, 
ať už jste právě dorazili z práce, z výletu 
nebo si jen tak dopřáváte klidný letní 
večer s přáteli. Výrobník sycených nápojů 
myDRINK s odšťavňovačem na ovoce je 
opravdový letní hit!  

•  připraví perlivé alkoholické i nealkoholické nápoje, 
například ovocnou domácí limonádu, šumivý sekt,  
vinný střik apod.

•  všechny nápoje lze bublinkami sytit přímo  
v láhvi a ihned podávat

•  bombička s náplní CO2 (cca 85 l nápojů)  
je součástí balení, náhradní lze dokoupit

Džbán  
myDRINK 2,5 l,  
4 poháry s víčkem 
4 barvy

719,- 

Džbán  
TEO 2,5 l,  
s vyluhováním  
a chlazením
3 barvy

559,- 

Myslete na pitný režim
Nezapomeňte doplňovat tekutiny! Mějte vždy po ruce džbán 
chlazené vody nebo dobré domácí šťávy. Džbán myDRINK 
využijete doma, na chatě i na cestách. Díky uskladnění pohárů 
uvnitř nádoby nezabere tolik místa a díky pestrým barvám víček  
je líbivý na pohled, což ocení především děti.

Výrobník 
sycených  
nápojů  
myDRINK
3 699,- 

2 599,-

Zažeňte žízeň! 

•  s přepážkou pro oddělené vyluhování ovoce,  
zeleniny nebo bylinek

•  přepážka je odnímatelná, džbán se snadno čistí
•  poháry i džbán jsou opatřeny víčky, která chrání nápoje  

před hmyzem a nečistotami
•  víčka pohárů mají otvor pro slámku
•  poháry jsou stohovatelné, skladovat je lze uvnitř džbánu

Machr na horký i ledový čaj
Džbány TEO jsou vyrobeny z vysoce 
odolného žáruvzdorného borosilikátového 
skla. Připravíte v nich chlazené i teplé 
nápoje. Vodu v nich lze i přímo vařit. V sítku 
pohodlně vyluhujete čaj a bylinky, a když pak 
sítko vyměníte za chladicí díl, výborný ledový 
čaj je na světě.
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Vak na prádlo
FANCY HOME
2 barvy

579,-
hanak-nabytek.cz

Děkujeme firmě HANÁK NÁBYTEK, a.s. za poskytnutí 
zázemí k focení a natáčení našich výrobků.

https://hanak-nabytek.cz/
https://eshop.tescoma.cz/vak-na-pradlo-fancy-home


Krabice na oděvy 
FANCY HOME 
2 barvy

od 239,-

40 × 18 × 20 cm. 239,-
40 × 35 × 20 cm. 339,-
40 × 52 × 25 cm. 399,-

Obal na povlečení 
FANCY HOME 
40 × 52 × 20 cm
2 barvy

169,-

Obal na přikrývky 
FANCY HOME 
80 × 52 × 20 cm
2 barvy 

199,-

Krabice 
otevřená 
FANCY HOME 
40 × 18 × 10 cm
2 barvy

149,-

od 179,-

Organizér na 
ponožky a spodní prádlo
FANCY HOME 
2 barvy
40 × 18 × 10 cm. 179,-
40 × 35 × 10 cm. 219,-

Krabice 
otevřená 
FANCY HOME 
30 × 30 × 30 cm

209,-

FANCY HOME,
šatník jako ze škatulky
Šaty dělají člověka. Ale i ony musí někde 
odpočívat. Dejte svým věcem řád a místo. 
Chaos a nepořádek nebudou mít šanci. 

Nakládejte chytře s prostorem! Ať už máte malé skříně, do kterých 
se váš šatník sotva vejde nebo naopak velkorysou šatnu, která 
překypuje prostorem. V obou případech jistě oceníte užitečné 
pomocníky – úložné krabice a vaky. Pomohou vám udržet pořádek 
jak v běžných, tak v sezónních věcech. Takto uložené odolají prachu 
a uchovají déle vůni. Vaky a obaly mají praktické průhledné části, 
krabice jsou opatřeny štítky pro označení obsahu. Čím přehledněji 
své věci roztřídíte a uložíte, tím rychleji je potom najdete. 
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Obal na oblek
FANCY HOME 
100 × 60 cm
2 barvy

159,-

Obal na šaty
FANCY HOME 
150 × 60 cm
2 barvy

219,-

Vakuový pytel FANCY HOME 
70 × 50 cm, 2 ks. 159,-
80 × 60 cm, 2 ks. 179,-
100 × 80 cm, 2 ks. 259,-

Šablona pro 
ukládání oděvů 
FANCY HOME, 
malá. 79,- 59,-
velká. 139,-

Komínky ve skříni 
Znáte šablony, které změní skládání triček, mikin,  
svetrů a košilí v zábavu? Pomůžou vám k dobrému pocitu 
z pořádku v šatníku. 
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Žehlicí prkno  
s rukávníkem 
FANCY HOME

3 699,-

Žehlicí deka na 
stůl s podložkou
pod žehličku
FANCY HOME
2 barvy

799,-

Rukávník 
FANCY HOME

599,-

Žehlicí prkno na 
stůl FANCY HOME

899,-

Masivní konstrukce a bohatá výbava
•  široká žehlicí plocha 116 × 36 cm  

s děrováním proti srážení páry
• nastavitelná výška 73 až 90 cm 
•  odkládací plocha pro žehličku s ochrannými  

silikonovými podložkami
• bavlněný potah s dvouvrstvým polstrováním
•  součástí výsuvný rukávník 38 × 8 cm pro snadné  

žehlení košil a kalhot
• výsuvný věšák na ramínka s vyžehlenými oděvy
• odkládací mřížka na vyžehlené prádlo
• stabilní kovová konstrukce

Ideální na služební cesty
•  lze rozložit na jakékoli rovné ploše
• pro rychlé žehlení oděvů na služební cestě či dovolené
•  polstrovaná, s protiskluzovou spodní stranou
•  rozměr 90 × 55 cm
•  včetně samostatné žáruvzdorné podložky pod žehličku

•  žehlicí plocha 53 × 13 cm
•  s pojistkou proti samovolnému 

složení při žehlení

Šetří místo v malých bytech
•  skládací prkno stačí rozložit a postavit na stůl
• žehlicí plocha 77 × 31 cm
• s účinnými EVA protiskluzy
•  s háčkem pro zavěšení, při skladování  

zabere minimum místa

smetanová

Potahy pro žehlicí 
prkno s rukávníkem 
FANCY HOME
2 barvy
399,-

smetanová

metalická šedá

metalická šedá

Když si pořídíte kvalitní žehlicí prkno, žehlení 
vám půjde samo od ruky.

Žehlení není mučení
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Závěsný držák s úložnými miskami  
FlexiSPACE. 569,-

Závěsný držák na krájecí desky 
FlexiSPACE. 399,-

Závěsný držák na poklice  
FlexiSPACE. 389,-

 novinka   
Závěsná lišta nastavitelná
FlexiSPACE 280–420 mm. 149,-

 novinka   
Závěsný držák sáčku na odpadky  
FlexiSPACE. 189,-

 novinka   
Závěsný zásobník na sáčky  
FlexiSPACE. 299,-

Závěsná lišta s háčky 
FlexiSPACE 30 cm. 109,-

Zásobníky
FlexiSPACE 
různé druhy
od 96,-

 novinka  
Zásobník na 
kořenky FlexiSPACE 
148 × 148 mm
189,-

 novinka  
Stojan na láhve 
a plechovky 
FlexiSPACE
284 × 125 mm
139,-

FlexiSPACE
Velikost kuchyně nezměníte, ale díky chytrým řešením 
FlexiSPACE využijete každé místečko na maximum.
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Čistič ProfiMATE 500 ml,  
Aloe vera

od 119,-
1.  Univerzální čistič do  

kuchyně, antibakteriální. 119,-
2.  Čistič na sklo, zrcadla  

a glazované povrchy. 119,-
3. Čistič na nerezové nádobí. 119,-
4.  Čistič na indukční  

a sklokeramické desky. 119,-
5.  Čistič na trouby,  

sporáky a grily. 119,-
6. Čistič na krbová skla. 119,-
7. Čistič na vodní kámen. 119,-

Čističe ProfiMATE
•  dokonale odstraní nečistoty
•  jsou ekologické, vyrobené  

z biologicky rozložitelných látek 
na bázi rostlinných a minerálních 
surovin

Čistič ProfiMATE 1 000 ml, 
Pomeranč a citronová tráva

129,-
1.  Čistič na dřevěné  

a laminátové podlahy
2.  Čistič na keramické  

a vinylové podlahy

Mop  
s rozprašovačem 
ProfiMATE

799,-

 novinka 
Úložný organizér na 
čisticí prostředky 
ProfiMATE

799,-

Ždímací mop 
ProfiMATE

599,-

Ovládání 
rozprašovače 
z rukojeti

Rozprašovací 
zásobník 
na čisticí 
prostředky 
280 ml

Účinný 
systém 
ždímání

3D kloub

3D kloub

Linie získala 
ocenění

Kompletní nabídku  
linie ProfiMATE najdete na 
tescoma.cz/profimate.

Vše pro
dokonalý úklid
Linie ProfiMATE:  
•  kompletní sortiment pro snadný úklid
•  možnost dokupování dalších produktů
•  teleskopická tyč kompatibilní  

s různými nástavci šetří místo i peníze
•  moderní design oceněný  

prestižními cenami

Úklidové vědro 
ProfiMATE 12 l

549,-Skladování ve vědru šetří místo
Úložný organizér, užitečný doplněk k Úklidovému vědru ProfiMATE, 

pojme i čisticí prostředky ve velkých baleních. Díky pohodlné 
rukojeti ho lze snadno z vědra vyjmout a přenášet. Posuvné přepážky 

umožňují oddělené uložení čističů, návleků, houbiček a utěrek.  
Vše tak skladujte přehledně a úsporně na jednom místě.  65

https://tescoma.cz/profimate
https://eshop.tescoma.cz/mopy-smetaky-a-uklidove-naradi
https://eshop.tescoma.cz/ulozny-organizer-na-cistici-prostredky-profimate
https://eshop.tescoma.cz/uklidove-vedro-profimate-12-l?pos=2
https://eshop.tescoma.cz/cistici-eco-prostredky-a-saponaty


novinky
a vychytávky

Další

 novinka   
Úchyty pro krájení 
potravin PRESTO, 
3 velikosti

189,-

 novinka   
Pánve FineLINE, 
sada 2 ks

ø 20 a 26 cm

1 499,-
ø 24 a 28 cm

1 599,-

 novinka   
Chladicí 
nádoba na víno 
a šampaňské
UNO VINO

669,-

Rychle vychladit a servírovat
Víno, prosecco či šampaňské 
patří ke každé zahradní oslavě. 
V prostorné chladicí nádobě 
naplněné vodou a ledem se 
vychladí na správnou teplotu  
a tu si udrží po celou dobu 
podávání. 

Pohodlně a hlavně bezpečně
Nové Úchyty pro krájení potravin PRESTO umožňují pohodlné, 
bezpečné a přesné krájení potravin. Nakrájíte s nimi rolády, 
uzeniny, sýry, knedlíky, pečivo, ovoce i zeleninu. S použitím úchytu, 
například při krájení horké sekané, se ani neušpiníte,  
ani nepopálíte. Úchyty jsou dodávány v sadě o 3 velikostech. 

• pokrmy lze porcovat ještě horké 
• krájené pokrmy se nerozpadají a lze připravit i tenké plátky
•  úchyty jsou vyrobeny z odolného plastu a jsou vhodné do myčky

Zařizování první kuchyně
První samostatné bydlení kromě svobody a nových 
zážitků často přináší i nutnost opatřit si nádobí. 
Větší a menší hrnec s pokličkou a základní 
kuchyňské nářadí jsou dobrým začátkem. 
Jen s kvalitní pánví však prohloubíte svou 
kuchařskou zdatnost. Pánve FineLINE  
balené prakticky po dvou kusech 
nejběžnějších velikostí jsou tou nejlepší 
volbou. Díky speciálnímu povrchu  
na nich nepřipálí jídlo ani  
kuchař-začátečník.   

https://eshop.tescoma.cz/uchyty-pro-krajeni-potravin-presto-3-velikosti
https://eshop.tescoma.cz/chladici-nadoba-na-vino-a-sampanske-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:22930


60 × 50 cm

30 × 23 cm

50 × 40 cm

 novinka   
Nářadí SPACE LINE

od 109,-
Cedicí naběračka. 139,-
Naběračka do rohů. 139,-
Lžíce do rohů. 109,-
Tvořítko na masové 
kuličky. 109,-

Speciální tvořítko 
pro přípravu masových 

kuliček a játrových 
knedlíčků.

Novinky v linii SPACE LINE
Představujeme nové nářadí se speciálně tvarovanou 
pracovní částí pro nabírání u dna a v rozích nádobí. Toto 
nářadí je vynikající pro nádobí s antiadhezním povlakem, 
jehož povrch nepoškodí.

Užiteční pomocníci
Možná působí jako zanedbatelné položky na seznamu,  
ale ve skutečnosti nechybí skoro v žádné domácnosti.  
Malí pomocníci, na které byste neměli zapomínat.

Ochrání nábytek 
a zdi před nárazy 

dveřních klik.

Zarážka do 
dveří PRESTO

42,-
 novinka   
Tlumič  
nárazu na kliky 
PRESTO, 2 ks

39,-

Samolepicí 
chránič rohů 
PRESTO, 4 ks 

72,-

 novinka   
Míčky do sušičky 
CLEAN KIT, 2 ks

129,-

Načechrávají 
a přirozeně změkčují
prádlo v sušičkách
a zkracují dobu 
sušení.

 novinka   
Vaky pro praní 
jemného prádla 
CLEAN KIT, 3 ks

179,-

• ochrání prádlo před poškozením při praní v pračce 
•  vynikající pro jemné prádlo, funkční oděvy, záclony 

i ostatní choulostivé textilie
• tři rozměry vaků pro textilie různých velikostí

https://eshop.tescoma.cz/naradi-na-vareni?f=product-line:4969;priznaky:6
https://eshop.tescoma.cz/micky-do-susicky-clean-kit-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/vaky-pro-prani-jemneho-pradla-clean-kit-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/tlumic-narazu-na-kliky-presto-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/zarazka-do-dveri-presto
https://eshop.tescoma.cz/samolepici-chranic-rohu-presto-4-ks


Nakupte kompletní sortiment kdykoli  
a odkudkoli. Vyzvedněte ho zdarma  
ve své prodejně už za pár hodin.
•   ušetříte za dopravné 
•   zboží si před platbou prohlédnete

Více na eshop.tescoma.cz/rezervace

Nebo vám výrobky doručíme ZDARMA domů,  
stačí nakoupit nad 1 499,-. 
Chcete si zboží domů či do prodejny objednat po telefonu? 
Volejte 800 140 770.

Zaregistrujte se 
na tescomaklub.cz
a získejte Kartu výhod.
Z každého nákupu v prodejně i e-shopu  
získáte body, které zlevní váš příští nákup. 

Neporušené zboží zakoupené  
v prodejnách lze bez udání důvodu  
do 2 týdnů vyměnit, při nákupu v e-shopu 
do měsíce vrátit.

  Už nemusíte schovávat účtenky, 
vaše nákupy budou evidovány u nás 
a na účtenku se můžete kdykoli podívat 
nebo si ji vytisknout.

Kompletní seznam prodejních 
míst TESCOMA najdete 
na tescoma.cz/prodejny.

Buďte s námi na  

sociálních sítích

fb.com/
tescoma.cz

cz.linkedin.com/
company/tescoma

@tescoma_
official

@mishmush @taste_our_life

@ilona_1981

TESCOMA u vás doma!
Děkujeme za všechny fotky a zprávy 
ohledně spokojenosti s našimi produkty, 
které sdílíte na svých sociálních sítích. 
Najdete nás na Facebooku, Instagramu, 
YouTube, ale i LinkedInu! Označte nás  
i vy a můžete se objevit v příštím čísle 
TESCOMA katalogu.

Nejmodernější výrobní technologie, 
důraz na kvalitu a zdravotní 
nezávadnost, prvotřídní design.  
To vše a mnohem více představuje 
HANÁK NÁBYTEK, přední český 
výrobce kompletních interiérů na míru 
s více než 30letou tradicí.

hanak-nabytek.cz

Děkujeme firmě HANÁK NÁBYTEK, a.s. 
za poskytnutí zázemí k focení  
a natáčení našich výrobků.

https://eshop.tescoma.cz/rezervace
https://tescomaklub.cz/
https://tescoma.cz/prodejny.
https://fb.com/
https://tescoma.cz/
https://cz.linkedin.com/
https://hanak-nabytek.cz/


Když chcete vařit s minimem tuku a bez připalování, potřebujete kvalitní 
nádobí s nepřilnavým povrchem. Když chcete používat kovové nářadí, 
potřebujete nádobí se speciálním odolným povrchem. Když chcete vařit a péct 
s nádobím, které to všechno má, potřebujete nádobí PRESIDENT Stone.

česká značka s nápady

Pánev hluboká 
PRESIDENT Stone 
s poklicí ø 24, 26, 28 cm

od 1 499,-

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ø 20 cm, 3,0 l
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 1,8 l 
Kastrol s poklicí ø 20 cm, 2,5 l
Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1,3 l

Sada nádobí  
PRESIDENT Stone, 
8 dílů

4 699,-
Nádobí PRESIDENT Stone 
můžete pořídit jako sadu nebo po 
jednotlivých kusech až do průměru 
kastrolů a hrnců 24 cm.

•  extrémně odolný nepřilnavý povlak  
s charakterem neleštěného přírodního kamene

•  sklonerezové poklice s otvorem pro páru
•  nádobí odolá i kovovému nářadí
•  vodotěsné nerezové úchyty
•  vhodné i do trouby

Nádobí odolné
jako kámen

https://eshop.tescoma.cz/panve?f=poklice:508;product-line:21088;typ:185
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-president-stone-8-dilu?pos=1


Vůně nekonečného léta 
Něžné akvarelové kvítky levandule vám 

připomenou slunce i vůni léta a zaručeně 
zlepší náladu každičký den v roce.

česká značka s nápady

Celou nabídku 
nádobí PROVENCE 
najdete na stranách 
13 a 34.

https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/provence

