česká značka s nápady

katalog
jaro 2020
Keramické
nádobí LIVING

od

199,-

Polévka je grunt
Hříšně dobrá káva

Jarní stolování

Sada nádobí
PRESIDENT Stone,
8 dílů

vaření

S láskou k

4099,-

Luxusní kuchyňské nádobí s vysoce kvalitním
nepřilnavým povrchem uvnitř i vně nádob je
ideální pro každodenní intenzivní používání. Vnitřní
povrch nádobí s charakterem neleštěného
přírodního kamene se nezalekne ani kovového
nářadí a rozhodně nic nepřipálí. Vnější nepřilnavý
povlak usnadňuje čištění. Nádobí PRESIDENT Stone
je i s poklicemi vhodné do pečicí trouby a rozumí
si se všemi typy sporáků včetně indukčních.
Přejeme vám nevšední zážitek z vaření!

Nádobí
PRESIDENT Stone
můžete pořídit
jako sadu nebo
po jednotlivých
kusech.

novinka

Pánve hluboké
PRESIDENT Stone
s poklicí

od

1299,-

Milí čtenáři,
jaro pomaličku klepe na dveře, příroda se začíná probouzet po zimním
spánku a my? My jsme ani nešli spát, tak nás pohltila příprava nového
Katalogu jaro 2020. Pustili jsme se do něj s hlavou plnou nápadů
a poháněni snahou, připravit jej pro vás zase malinko jinak. Přidat o kapku
více zajímavého čtení, vyzkoušet nové recepty, vnést k vám domů svěží
inspiraci jak prostřít stůl a samozřejmě – představit vám celou řadu novinek.
A že se máte na co těšit – po novém kontaktním grilu, smoothie
i stolním mixéru přicházíme s dalšími elektrospotřebiči!
A co že najdete na následujících, více než 60 stranách? Od české zabijačky
si na chvilku odskočíme na východ, zimu zaženeme hřejivým čajem a horkou
polévkou, své domovy rozveselíme barvami a jarní úklid? Ten zvládneme se
šálkem kávy v ruce! Jaro je časem nového startu, pojďme jej tedy
odstartovat společně.
Váš tým TESCOMA

60
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50 Osolte to obezitě
Rozhovor s dietologem nejen
o soli a hubnutí.

52
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je grunt
Poctivé vývary, vydatné krémové polévky,
omáčky jako od babičky, ovocná smoothie,
mléčné koktejly nebo pyré pro vaše nejmenší.
Ať už máte v plánu vařit cokoliv, přenechejte
tuto činnost extra výkonnému polévkovaru
PRESIDENT, který se s radostí stane vaším
osobním šéfkuchařem! A vaše práce?
Připravte si suroviny, vložte je do masivní
skleněné nádoby s nerezovými noži a nechte
jej pracovat. Polévkovar jsme vybavili celou
řadou doplňků, funkcí pulzního mixování
a programem pro ohřev pokrmů. Naše
osvědčené recepty jsou
součástí balení!

novinka
Polévkovar
s mixérem
PRESIDENT 1,75 l
Programy a funkce

4999,Čiré polévky
45 min

Krémové polévky
24 min

Omáčky
15 min

Pyré
11 min

Smoothie
2 min

Mléčné koktejly
1 min 10 s

Pulzní mixování

Ohřívání
55, 60, 70, 80,
90, 100 °C
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• 7 programů
• Funkce pulzního
mixování
• Speciální
nerezové nože
• Pěchovadlo
• Kartáč pro
snadné čištění
• Příkon 1500 W

Proč jíst polévky?
Protože v sychravém počasí krásně zahřejí na těle i na duši a protože jsou plné
minerálních látek, vlákniny a bílkovin. Zejména slepičí či hovězí vývar dodá sílu
a zažene nachlazení, krémová polévka skvěle zasytí. A jelikož se krémové polévky těší
stále větší oblibě, zamilujete si i nový Polévkovar s mixérem PRESIDENT. Rozmixuje
suroviny a uvaří vynikající hustou polévku stisknutím jednoho tlačítka.
Přesvědčte se sami u dvou receptů, které prostě musíte vyzkoušet!
Polévka
z červené řepy a jablek
• 700 ml zeleninového
vývaru nebo vody
• 350 g červené řepy
• 200 g jablek
• 150 ml smetany
• 100 g brambor
• 80 g cibule
• 2 ks bobkového listu
• špetka mletého římského kmínu
• citronová šťáva dle chuti
• snítka tymiánu
• sůl, pepř
• kopr na
ozdobu

Červenou řepu, oloupaná jablka, brambory a cibuli nakrájejte
na menší kousky a nasypte do polévkovaru PRESIDENT.
Přidejte tymián, sůl, pepř, bobkový list a římský kmín, vše
zalijte vývarem nebo vodou a spusťte program „krémové
polévky“. Po uvaření dochuťte citronovou šťávou, podávejte
přelité smetanou a sypané koprem.

Keramické
nádobí LIVING
5 barev
od 199,Najdete
na straně 29

Elektrický
mlýnek na
pepř/sůl
PRESIDENT

629,-

Víte, že…
• polévky se těší oblibě už
od starověku? Ve středověku byly
považovány dokonce za lék –
např. pivní pro svůj vysoký obsah
enzymů, vitaminů a minerálů.

• zeleninové polévky a vývary
napomáhají hubnutí? Obsahují
málo kalorií a jejich konzumace
před hlavním chodem nastartuje
trávení.

• oukrop je známý jako polévka
chudých? Připravoval se přelitím
krajíce chleba s česnekem horkou
vodou, přidal se jen kmín a sádlo.

• lidé, kteří si na polévkách
pochutnávají pravidelně, mají
nižší hladinu cholesterolu
a naopak vyšší příjem vitaminů?

• v roce 1765 byla v Paříži otevřená
první polévkárna?

• i polévka si zaslouží
Michelinskou hvězdu? Malá
restaurace Tsuta v Tokiu ji v roce
2015 získala za nudlovou polévku
„ramen“.

• mezi velké milovníky polévek
patřil i francouzský Král Slunce,
Ludvík XIV.?
• nejoblíbenější polévkou
T. G. Masaryka byla
bramboračka?

Kukuřičná polévka
se špenátem
• 700 ml zeleninového vývaru
nebo vody
• 400 g kukuřice (může být i mražená)
• 100 g brambor
• 100 g cibule
• 100 ml 33% smetany
• 80 g pórku
• 80 g mrkve
• 60 g mraženého špenátu
• chilli, tymián, sůl a pepř dle chuti
Kukuřici, překrojené brambory, cibuli,
pórek, mrkev nakrájenou nadrobno,
chilli, tymián, sůl a pepř dle chuti – vše
vsypte do polévkovaru PRESIDENT.
Přilijte vývar nebo vodu a zapněte
program „krémové polévky“. Na závěr
po uvaření vložte do polévky kousky
natrhaného špenátu, rozřeďte smetanou
a nechte prohřát. TIP: pro výraznější
chuť polévky můžete všechnu zeleninu
nejprve orestovat na másle, poté vložit
do polévkovaru a pokračovat v přípravě.

Talíře
CREMA
od 119,-

Jídelní příbor
SCARLETT,
souprava 24 ks
1349,-

1049,-
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Promění každé
sousto v požitek
Klasický design
v dokonalém provedení
řadí soupravu SCARLETT
do kategorie vysoce
kvalitních příborů. Využijete
je při každodenním i slavnostním
stolování.

ve velkém
lké
Silný výkon, extra tichý chod, mimořádně
ostré nože. Zvládne plno práce a výborně
vypadá. O kom je řeč? O Stolním mixéru
PRESIDENT, který vám připraví lahodný
koktejl i palačinkové těsto.
• Masivní skleněná nádoba 1800 ml
• Mimořádně ostré nože
• Příkon 1800 W
• Až 22000 otáček za minutu
• Plynulé regulování otáček
• Funkce pulzního mixování
• Programy pyré, smoothie
a ledová tříšť
• Tichý chod

Smoothie

Pyré

novinka
Stolní mixér
PRESIDENT 1,8 l

2999,Ledová tříšť

Silnostěnné sklo

Pulzní mixování
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Český fenomén:

zabijačka

Historie zabijaček sahá až do dávného pravěku, vlastně do doby, kdy člověk skolil prvního
kance. Už tenkrát byl úlovek důvodem k oslavě pro celou vesnici a tento prastarý rituál
plný jídla a pití obecně platí dodnes. Také o celá staletí později představuje pravá vesnická
zabijačka společenskou událost, při které se sejde celá rodina, přátelé i sousedi.
V dobách našich babiček a dědů se zabijačky konaly převážně
v zimních měsících, kdy se díky mrazu maso lépe skladovalo. Čas
hojnosti a radovánek trval přesně do masopustního úterý, po něm od
Popeleční středy až do Velikonoc následovalo období půstu. Dnes už
nemusíte čekat do zimy, abyste si mohli pochutnat na zabijačkových
specialitách. Ani nemusíte čekat, až ze selátka vykrmíte pořádného
pašíka. Vlastně k tomu nepotřebujete ani dvorek. Jednoduše si můžete
v řeznictví kdykoliv během roku koupit vše potřebné a pustit se do
příprav vepřových hodů třeba i v panelákovém bytě. Není na tom nic
složitého, postačí vám k tomu správná výbava a osvědčený recept.
Třeba na zabijačkový guláš od našeho šéfkuchaře Pavla.

Pavel Šnajdr
šéfkuchař, TESCOMA
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„Vnitřnosti jako játra a ledvinky jsou bohatým
zdrojem železa a vitaminu B12, proto čas od času
neuškodí zařadit je do svého jídelníčku.“

Zabijačkový guláš
• 1 kg vepřového plecka • 500 g vepřového srdce • 300 g vepřových jater • 250 g vepřových ledvinek
• 200 g cibule • 100 g uzeného špeku • 70 g vepřového sádla • 5 g sladké papriky • 5 g pálivé papriky
• vepřový vývar • špetka drceného kmínu • dle chuti česnek, majoránka, sůl a pepř
Maso, srdce, ledvinky a játra nakrájejte na malé kousky. Cibuli nakrájejte nadrobno a spolu s kmínem v Tlakovém
hrnci ULTIMA+ orestujte na sádle dozlatova. Vložte nakrájené maso, osolte, opepřete a nechte zatáhnout.
Přidejte srdce, ledvinky a restujte ze všech stran asi 3 minuty. Poté přidejte játra, přisypte obě papriky,
opět krátce orestujte a zalijte vývarem. Vývaru nalijte tolik, aby byly všechny suroviny ponořené.
Vařte asi 30 minut. Dochuťte třeným česnekem,
majoránkou, solí a pepřem.

S ULTIMOU+
nic nepřipálíte!

Tlakový hrnec
ULTIMA+
4,0 l
3799,-

2999,6,0 l
4099,-

3199,-

Machr na maso i zeleninu
Tlakový hrnec ULTIMA+ jsme opatřili
prvotřídním antiadhezním povrchem,
takže v něm můžete dusit i restovat, nač
si vzpomenete. Zaručeně nic nepřipálíte.
4 pojistky se postarají o vaši bezpečnost, tlak
lehce nastavíte pomocí symbolů. Bez obav jej
můžete postavit na všechny typy sporáků
včetně indukčních.
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Nepodceňujte přípravu
U nefalšované venkovské zabijačky se
neobejdete bez celé plejády řeznického
náčiní, od necek přes zvonkovou škrabku
po tzv. triangl. Doma v kuchyni tohle
potřeba není, bez dostatečné zásoby
hrnců, nabroušených nožů a mlýnku
na maso to ovšem také nepůjde.
Máte vše připraveno?
Den D je plný práce i jídla
Co by to bylo za zabijačku, aby se neochutnávalo
už během dne. Pradávný rituál začíná za
rozbřesku s příchodem mistra řezníka,
nedlouho po skolení čuníka už se jako svačinka
podává první chod – pečený bůček s chlebem.
Pokračuje se ovarem a křenem silným jako
zvon, k obědu nesmí chybět bílá ovarová
polévka s kroupami. A kdo vydrží do večeře,
pochutná si na čerstvých jitrnicích, jelítkách
se zelím a samozřejmě na tmavé polévce se
zvučným názvem „prdelačka“.

Víte, kde se vzalo označení prdelačka?
Zcela jasné vysvětlení pro tento název není,
existuje hned několik variant. Nám se nejvíce líbí
verze žertovného zkomolení výrazu trdelačka od
slova trdlo nebo také trdlovat = točit se dokola.
U tmavé zabijačkové polévky se totiž do základní
ovarové polévky přidává krev. A aby se krev
nesrazila, musí se neustále míchat dokola.

Snadné
cezení
Nádobí SmartCOVER
můžete pořídit jako sadu
nebo po jednotlivých
kusech.

Otvor
pro nářadí

Otvory pro cezení
a odvod páry

Výrobek získal
ocenění

Sada nádobí
SmartCOVER,
8 dílů
3599,-

2599,-

Nádobí SmartCOVER
šetří práci, čas i energii
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Nejen při vaření ovaru a ovarové polévky využijete
nerezové kuchyňské nádobí s originálními poklicemi.
Ty jsou opatřené speciálním silikonovým okrajem
s otvory pro snadné cezení a také výřezem, díky kterému
můžete hrnec pohodlně přikrýt a přitom vařečku nebo
naběračku nechat odloženou uvnitř – pružný silikon
ji obepne. Vyřešíte tak problém s nakloněnou poklicí,
skapáváním vody na sporák či ubrus, a navíc vám pokrm
uvnitř přikrytého hrnce zůstane déle teplý. Vařte chytře
s nádobím SmartCOVER!

Špejlované poklady
Kdo by neznal onu slavnou jitrnici, jakou
svět neviděl, z oblíbené české pohádky.
Tenkrát ji skutečně nikdo neviděl, vy se však
na ty své domácí nebudete moct vynadívat.
A nejen na jitrnice, ale také klobásy
a jelítka. S Mlýnkem na maso HANDY vám
jejich plnění půjde pěkně od ruky.
Meleme, meleme…
Masivní, odolný, výkonný a spolehlivý pomocník pomele
všechny druhy masa, játra, oloupaný česnek i cibuli.
Jeho speciálně tvrzenou nožířskou ocel nezastaví ani
tvrdé pečivo na strouhanku, ořechy či tvrdé sýry
typu parmazán. Propasíruje rajčata i předvařenou
zeleninu, jeho univerzálnost tedy oceníte při přípravě
klobásek nebo třeba vegetariánských burgerů.

Zabijačkový minislovník
Říká se, že kolik vesnic, tolik chutí, kolik řezníků,
tolik receptů a že vizitkou řezníka je dobře
udělaná tlačenka. Víte tedy, jak má kvalitní
tlačenka vypadat? A víte také, že se jitrnice
a jelita plní do vepřových střívek, jejichž čistota se
pozná podle toho, že vržou mezi prsty? Pravidlem
zabijačky je zpracovat vše do posledního zbytku.
Výsledkem jsou hotové gastronomické poklady!
• Nejznámější lahůdkou jsou jitrnice. Jsou tak
oblíbené a dobré, až by o nich málokdo řekl, že
se jedná o „podřadné maso“. Jejich základ tvoří
odřezky, játra, plíce, přidat se mohou také uši
či kůže. Vše se řádně pomele a okoření.

Mlýnek na
maso HANDY,
univerzální
1049,-

839,-

• Jelita jsou charakteristická tmavou barvou. To
proto, že se k základu přidávají krev a kroupy.
• Ovar, neboli tučné maso vařené v osolené vodě,
se nejčastěji připravuje z kolene, hlavy nebo
krkovice. Podává se s křenem smíchaným
s jablky a vývarem, tzv. staročeskou vejmrdou.
• Kvalitu tlačenky udává její kompaktnost.
Pokud z plátku vypadávají kousky masa, vařila
se příliš dlouho nebo spojka obsahuje málo
kůží. Pokud je mazlavá, je naopak nedovařená.
• A ještě o jednu dobrotu se nemůžeme
ochudit – klobásy. Ty se sice nepřipravují
v den zabijačky, jejich základ však tvoří
vepřové maso, hovězí se přidává jako spojka.
O konzistenci klobásy rozhoduje jemnost
namletého masa.

Příslušenství k mlýnku
na maso HANDY, tvořítko
na cukroví a plnička klobás
209,-

Superpřilnavá
podložka HANDY,
s ochranným
pouzdrem
159,-
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Domácí

šunka
Na domácí šunku bez „éček“ je Šunkovar PRESTO
machr! Stejně jako na vynikající paštiky a teriny, umí
dokonce i lahodné brambory ve smetaně. Všechny tyto
vynikající recepty jsou součástí balení.
Krájecí desky
HOME PROFI
od 229,-

Během dušení doporučujeme
použít Poklici k šunkovaru
PRESTO. Zamezuje úniku páry,
a tím šetří vaše náklady na energii.

Šunkovar
PRESTO,
s teploměrem
629,-

499,Součástí balení
jsou další recepty

Domácí vepřová
šunka se švestkami a ořechy

Poklice
k šunkovaru
PRESTO
159,-

• 1 kg vepřové kýty • 18 g kuchyňské soli
• 4 g řeznické nakládací solicí směsi • 1 dl vody • 4 g cukru moučka
• 30 g sušených švestek • 30 g loupaných vlašských ořechů
Dvě třetiny masa nakrájejte na kostky o velikosti 2 × 2 cm, zbytek masa
pomelte v Mlýnku na maso HANDY. V 1 dl vody rozpusťte sůl, řeznickou
nakládací směs a cukr. Smíchejte s masem, přidejte švestky a ořechy, vše
důkladně promíchejte. Připravenou směsí naplňte Šunkovar PRESTO,
max. 1 cm pod horní okraj, náplň důkladně stlačte. Šunkovar uzavřete, dejte
do lednice a nechte 48 hodin odležet. Při dušení šunky postupujte podle
návodu k použití. Hotovou šunku před porcováním vychlaďte.

Náš tip: Díky řeznické nakládací soli získá šunka krásnou růžovou barvu
a déle vám vydrží. Pokud v receptu použijete pouze běžnou kuchyňskou sůl,
bude šunka barevně nevýrazná a její trvanlivost kratší.

12

Užijte si gastrozážitek
od prvního sousta…
Co ještě musíte ze všech pochoutek
zaručeně ochutnat? Samozřejmě škvarky.
Pěkně masité, posolené, s čerstvým
chlebem. A že není nad domácí, je jasné.
K jejich přípravě budete potřebovat:

Nože
GrandCHEF
od 259,-

• ostrý nůž GrandCHEF, kterým na kostky
nakrájíte sádlo nebo vepřový bůček
s vyšším podílem tuku. Více o nožích
GrandCHEF najdete na straně 14.
• nádobí PRESIDENT Stone, jehož vysoce
kvalitní nepřilnavý povrch s charakterem
neleštěného přírodního kamene je
natolik odolný, že v něm můžete dusit, vařit,
péct cokoliv - rozhodně nic nepřipálíte.
Nezalekne se ani kovového nářadí.
Pro škvaření sádla a přípravu vynikajících
škvarků je jako stvořené!
Pěnovačka
GrandCHEF
209,-

Nádobí
PRESIDENT
Stone

od

949,--

Panáček a panáky
myDRINK, 6 ks

novinka

15 ml
119,-

25 ml
129,-

50 ml
149,-

… do poslední kapky
Na zdárný průběh i na zahřátí – k zabijačce
neodmyslitelně patří slivovice. A přesně od toho
tu jsou panáky myDRINK. S objemem
50 ml a 25 ml už se znáte, nově si na seznámení
připijte s malým 15ml panáčkem! Panáky
i panáčky ve třech nejpoužívanějších
velikostech zdobí tvary kružnic, které evokují
polohu hladiny během popíjení. Tak tedy
naklonit hladinky a do dna!

Láhev s klipem
DELLA CASA
500 ml
84,-
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Výrobek získal
ocenění

S námi si ostudu

neuříznete
A teď trochu přiostříme. Bez kvalitního nože se neobejde žádný
kuchař… Co byste řekli rovnou na 5 špičkových nožů v masivním
dřevěném bloku? Blok na nože GrandCHEF z přírodního světlého
dřeva gumovníku brazilského vyniká vysokou odolností a sluší
tradiční i moderní kuchyni. Nože GrandCHEF se pyšní ostřím
z prvotřídní oceli a především speciálním úchopem pro
pohodlné držení a maximální kontrolu při práci. Padnou
pevně do ruky a manipulace s nimi je přesnější a rychlejší.
Blok na nože
GrandCHEF,
s 5 noži

2499,-

Souprava obsahuje
blok a tyto nože:
Nůž univerzální 9 cm
Nůž univerzální 13 cm
Nůž kuchařský 18 cm
Nůž porcovací 15 cm
Nůž na chléb 21 cm

Profesionální
držení nože

GrandCHEF
Nůž univerzální
9 cm

Nůž kuchařský
18 cm

Nůž porcovací
15 cm

259,-

519,-

419,-

Nůž porcovací
20 cm

Nůž Santoku
17 cm

Nůž na chléb
21 cm

519,-

519,-

519,-

13 cm

309,-
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Skladujte nože

s noblesou
Prozraďte, kolik nožů máte doma v šuplíku?
Neschovávejte je po zásuvkách, pochlubte se jimi ve
stylovém bloku přímo na kuchyňské lince. Precizně
zpracovaný dřevěný blok NOBLESSE můžete mít
ve 4 velikostech: pro 4, 6, 8 nebo dokonce 14 nožů!
Ty větší jsou doplněné o multifunkční otvor, který
můžete využít nejen pro uložení nože, ale i pro nůžky
na drůbež či ocílku. Odolnost tvrdého bukového
dřeva ještě zdůrazní lakovaný povrch, o vaši
bezpečnost se postará protiskluzová úprava
a zejména důmyslně promyšlený sklon
pro pohodlné vkládání a vyjímání nožů.

Nože AZZA

od

269,-

novinka
Bloky NOBLESSE

od

499,-

Blok NOBLESSE
1. pro 4 nože. 499,2. pro 6 nožů, nůžky na drůbež / ocílku. 699,3. pro 8 nožů, nůžky na drůbež / ocílku. 799,4. pro 14 nožů, nůžky na drůbež / ocílku. 999,-

1.

2.

3.

4.
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Zima jako

v Rusku?

Zkuste osvědčené tipy na zahřátí!

Třpytivý mráz, hluboký sníh, rozlehlé bílé ticho – pohádková krása i velmi drsná divočina.
V Rusku znají všechny podoby zimy, včetně kalamit nebo plavání v ledové vodě. Především
rozlehlá Sibiř má mnoho tváří. Léta v povodí řeky Leny a na jihu jsou teplá (průměrná
červencová teplota je kolem 20 °C), ale zbytek Sibiře je kvůli své vyšší nadmořské výšce
o mnoho studenější. Jihovýchod je zajímavý střídáním horkých a velmi deštivých letních
měsíců se slunečnými a suchými zimami. Magické horské oblasti na severovýchod od Leny
jsou extrémně chladné, nejstudenější je Jakutsko, kde byla ve vesnici Ojmjakon naměřena
neuvěřitelná teplota -71 °C. Tímto rekordem si malá víska vysloužila titul nejchladnějšího
obydleného místa na světě.
V Rusku lze výrobky TESCOMA koupit nejen přes eshop, ale
také ve více než 350 prodejních místech od nejvýchodnější
Kamčatky po nejzápadnější prodejnu v Kaliningradu.
Ruští zákazníci jsou velmi milí, nekonﬂ iktní a rádi nakupují
běžné domácí potřeby. Naši kolegové z ruských prodejen
doporučují pro zahřátí třeba šašliky, blini nebo tymiánový čaj.
Pojďte ochutnat s námi!

Perla Sibiře – fascinující Bajkal je nejhlubší jezero
planety. Současně je také největší zásobárnou pitné vody.
„Bajkal je úžasný, má magicky modrou barvu a křišťálově
čistou vodu, která se dá i přímo pít,“ popisuje Petr Stibora,
exportní manažer společnosti TESCOMA. „Mnohokrát
jsem se v něm koupal, přestože voda je poměrně studená.
V zimě se na něm pořádají nejrůznější sportovní klání,“
dodává.
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Nažhaví vás na zimní párty
Užijte si pohodové grilování kdekoliv a kdykoliv – třeba
i v chladných měsících a klidně i v obýváku. Praktický
Kontaktní gril PRESIDENT je vhodnou alternativou do bytů.
Je vynikající pro grilování masa, ryb, mořských plodů
a zeleniny, zapékání sendvičů, toastů, panini apod.
Umožňuje opékání surovin z obou stran, díky čemuž je
grilování rychlejší. Výška horní grilovací desky je
nastavitelná, gril lze zcela rozevřít a grilovací
plochu zdvojnásobit. Obě grilovací desky
s nepřilnavým povlakem jsou odnímatelné
a snadno se čistí.
• 2000 W = rychlé dosažení pracovní teploty
• Topné spirály integrované do grilovacích
desek maximalizují účinnost
• Termostat s plynulým nastavením
• Minutka s automatickým vypnutím
• Výška horní grilovací desky je
nastavitelná do 5 poloh
• Masivní rukojeť nepálí

novinka
Kontaktní gril PRESIDENT

3499,-

Na kontaktním grilu vyzkoušejte pravé ruské šašliky. Maso
grilované na špejli je v Rusku jedním z nejoblíbenějších
rychlých občerstvení. Šašliky se tam prodávají na každém
rohu, ve městě i na malých vesnicích.
Na šašliky pro 2 osoby nakrájejte 400 g jehněčího
nebo hovězího masa na kostičky, osolte, dejte
do marinády z 30 ml červeného vína, 10 ml
červeného octa, špetky hořčičného semínka,
tymiánu, rozmarýnu, pepře a soli. Maso
v marinádě dobře obalte, přikryjte
fólií a nechte přes noc marinovat.
Druhý den maso napichujte na
jehlu i s cibulí a grilujte na
rozpáleném grilu.

Rozevřením
získáte dvojnásobnou
grilovací plochu
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Rusko na talíři
Obohaťte svůj jídelníček
dle východních tradic

Tradiční ruské pokrmy se vyznačují
prostotou a skromností. Základem je
pohanka, zelenina a suroviny, které se
dají vypěstovat na zahradě. Oblíbená
jsou jídla z těsta, ale také vepřové,
hovězí a rybí maso.

Recept na straně Otočte na stranu 22.

Šlechtická rychlovka? Stroganov ví své…
Hovězí Stroganov už svým názvem napovídá, že jde o pokrm
s významným původem, neboť nese jméno ruského rodu Stroganovů.
Původ receptu doprovází mnoho legend, a proto existuje i několik
variant přípravy. Jeden parametr však zůstává společný: hovězí
Stroganov má minutkovou povahu, a přesto chutná jako něco, co se
dlouho dusilo v pánvi. První recept „hovězí po stroganovsku s hořčicí“
byl publikován v roce 1871 a odkazuje se na hraběte Alexandra
Grigorjeviče Stroganova (1795-1891).
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Recept najdete na straně 20

Pánev hluboká i-PREMIUM Stone
ø 24 cm
ø 28 cm
1099,1299,-

849,- 999,Vhodné
i na indukci

Pelmeně? Vareniky?
Sibiřská magie na talíři!

Keramické
nádobí LIVING
5 barev
od 199,Najdete
na straně 29
Tvořítka na
plněné taštičky
a těstoviny
DELÍCIA 4 ks

159,-

Kde jinde si vychutnat jídlo v absolutním
klidu než na Sibiři. Právě odtud pochází
národní pokrm pelmeně. Jde o taštičky
z nudlového těsta plněné mletým
masem, servírované se zakysanou
smetanou a posypané sladkou paprikou
nebo opečenou slaninou. Někdy se
podávají s máslem, octem nebo se před
konzumací osmahnou na pánvi. Pokud
jsou taštičky plněné bramborovou kaší,
sýrem nebo zelím, jde o vareniky.

Víte, kdo snesl
„ruské vejce“? Italové!

Výrobek získal
ocenění

Jisté je, že Rusové nic o českém
„ruském vejci“ nevědí. Název zřejmě souvisí
s vlašským salátem, který se k ruskému vejci
podává. Italové údajně kdysi vlašský salát
připravili pro hosty z Ruska a Češi mu tak hned
v kombinaci s vejcem dali název „ruské vejce“.
Tomu se říká národnostní zmatek!

Vůně exotických
dálek a zemitá chuť
Pánev 4 oka
SmartCLICK
ø 24 cm

1399,Vhodná
i na indukci

Klasické lívance se pravděpodobně
narodily v Rusku. Původně se jednalo
o placky z pohankové mouky „blini“.
O
Oblíbené
jsou i dnes. Tradičně je doprovází
kaviár a zakysaná smetana. Zdobí
se kouskem syrového lososa.
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Hovězí Stroganov

Pánve
i-PREMIUM Stone
od 729,- od 559,-

Unikátní zvrásněný povrch

Na lžíci másla a lžíci oleje orestujte žampiony
s cibulí a dejte stranou. Do hluboké pánve
i-PREMIUM Stone přidejte zbylé máslo
s olejem a krátce orestujte nakrájené,
osolené, opepřené a v mouce obalené
maso. Přilijte vývar, ochuťte mletou hořčicí,
rajčatovým protlakem, přidejte žampiony
s cibulí a vařte asi 5 minut. Smetanu
prohřejte se šťávou z pánve a vlijte k masu.
Dochuťte solí a pepřem. Podávejte s rýží.

Pánev grilovací
i-PREMIUM Stone
26 × 26 cm
1049,- 799,-

Pánve i-PREMIUM Stone mají
luxusní vzhled i vlastnosti

Pánev na
palačinky
i-PREMIUM Stone
ø 26 cm
1049,- 799,-

Speciální zvrásněný nepřilnavý povrch,
díky kterému jsou maso a další suroviny na
pánvi položeny na velkém množství malých
výstupků, umožňuje, aby se tuk a šťáva dostaly
pod připravovaný pokrm. Propečení je tak
rovnoměrnější a bez ploch s připáleninami,
které u běžných pánví vznikají v místech, kde
zejména maso ke dnu pánve nejvíce přilne. Pánve
i-PREMIUM Stone jsou vhodné na všechny typy
sporáků včetně indukčních.

Julija Rodnichkaya
vedoucí logistiky, Krasnojarsk
„Jsem velká turistka, ráda cestuji a také ráda
ochutnávám krajové speciality. Vždy se však
těším domů na svoji oblíbenou soljanku. Soljanka
je naší národní polévkou, v rodinných receptech
se trochu mění její složení, ale vždy tam musí
být kopr. Ten u nás dáváme téměř do všeho.“

Soljanka
foto z obálky

novinka
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• 200 g sirloin steak (maso z nízkého
roštěnce) krájený na tenké plátky
• 150 ml hovězího vývaru
• 100 g žampionů krájených na plátky
• 1 lžička rajčatového protlaku
• 1 cibule krájená na plátky
• 1 lžíce hladké mouky
• 1 lžíce zakysané smetany
• špetka mletých hořčičných semínek
• 2 lžíce másla
• 2 lžíce oleje
• sůl, pepř

Vyvařovací
síťky PRESTO, 2 ks
12 × 20 cm
20 × 20 cm
99,-

Soljanka
• 300 g hovězí kosti na vývar
• 300 g hovězí kližky
• 300 g vepřového plecka
• 150 g šunkové klobásy • 20 g kapar
• 100 g nakládaných okurek s nálevem
• 7 zelených a 7 černých oliv bez pecek
• nové koření • celý pepř • bobkový list
• 2 cibule • 2 lžíce rajčatového protlaku
• 2 mrkve • 40 g másla • 1 lžíce mouky
• sůl a pepř • zakysaná smetana
• citron • kopr
Kosti a maso dejte do hrnce, zalijte 2,5 litry
studené vody, osolte a přiveďte k varu. Do
Vyvařovací síťky PRESTO vložte mrkev,
1 cibuli a všechno koření. Síťku přidejte k masu
a vše vařte 90 min. Druhou cibuli nakrájejte
nadrobno, zpěňte na másle, přidejte mouku,
protlak a připravte zásmažku. Z vývaru vyndejte
maso i sáček s kořením, přidejte zásmažku
a krátce provařte. Maso natrhejte na menší
kousky, kapary nasekejte nadrobno, mrkev
z vývaru a okurky nakrájejte na kostičky,
klobásu na poloviční plátky – vše přidejte do
vývaru. Přisypte celé olivy, ochuťte solí, pepřem
a nálevem z okurek. Podávejte s citronem,
zakysanou smetanou a koprem.

Karmínový boršč
• 600 g vepřové plece • 600 g hovězí kližky
• 200 g červené řepy • 200 g mrkve
• 100 g celeru • 100 g cibule
• 100 g uzeného špeku • 50 g hlávkového zelí
• 5 rajčat • 5 kuliček nového koření
• 3 bobkové listy
• 1 citron nebo jablečný ocet
• zakysaná smetana na servírování
• cukr dle chuti • čerstvý kopr • sůl, pepř

Do hrnce vložte maso, zalijte vodou, přidejte bobkové listy,
nové koření, sůl a pepř. Vařte asi 30 minut. Zatímco se maso vaří,
nakrájejte uzený špek a na pánvi na něm orestujte nakrájenou cibuli,
celer a mrkev. Uvařené maso vyjměte a rozdělte na menší kousky.
Vývarem z masa zalijte zeleninu, ke které jste přidali na kostičky
nakrájenou řepu a vše vařte doměkka. K vývaru se zeleninou přidejte
nastrouhané zelí, nakrájená rajčata a vařte asi 15 minut. Kousky masa
vložte do polévky a krátce povařte. Hotovou polévku dochuťte citronovou
šťávou nebo octem a cukrem. Podávejte se zakysanou smetanou
a nasekaným koprem.

Poklice do
trouby UNICOVER
od 209,Kastroly a hrnce
GrandCHEF

od

629,-
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Ruský čaj

tekuté zlato ze severu

Luxusní dárek z Ruska?
Rusk Čaj z oblasti Soči, která je nejsevernějším
místem na světě, kde se čaj pěstuje. Čajovníky se rozprostírají
Černým mořem. Za kilo zdejšího čaje se platí
na kopcích nad Čer
v přepočtu až 30 000
0 korun. Pravý ruský černý čaj se v minulosti
samovaru pomocí dřevěného uhlí. V současné
vařil v ruském sam
době se připravuje
připravuj také v konvicích TESCOMA.

Konvice
MONTE CARLO 1,5 l,
s vyluhovacím sítkem
3 barvy

419,-
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Výrobek získal
ocenění

Kvalitní a praktickou konvici z českého borosilikátového skla
v zimě oceníte doma i v práci. Pomocí šikovného sítka z tepelně
odolného plastu si přímo v konvici připravíte jakýkoliv čaj,
šípkový či zázvorový odvar a také spoustu vynikajících alko
i nealko punčů a svařáků. V létě ji využijete pro přípravu
a servírování osvěžujících ledových nápojů. Široké dno Konvice
MONTE CARLO umožňuje rychlé dosažení varu, prostorné
hrdlo usnadňuje čištění.

Konvice MONTE CARLO je vhodná
na elektrické, sklokeramické i plynové
sporáky. V nabídce v červené, zelené
a antracitové barvě.

Petr Stibora
manažer exportu, TESCOMA
„Vždy, když letím do Ruska, těším se na jejich pravý
tymiánový čaj. Nejenže zahřeje, ale také uklidňuje, je
proto vhodný i pro divoká obchodní jednání. Sladí se vždy
medem a obvykle se k němu pokuřuje vodní dýmka.“
Oblíbený čaj pro zahřátí voní tymiánem
Skleněnou konvici propláchněte vroucí vodou, aby se zahřála.
Do sítka dejte 2 lžičky černého čaje a pět větviček tymiánu, zalijte
vodou ohřátou na 90 °C, přikryjte a nechejte 10 minut louhovat.
Vyjměte sítko s čajovými lístky a tymiánem, dochuťte citronem
a medem. Tymiánový čaj podporuje imunitu, ničí bakterie
a působí jako antibiotikum.

Skleněný
hrnek CREMA
400 ml
89,-

Skleněný hrnek
latté macchiato
CREMA 300 ml
89,-

Schovejte
čaj pod sukni!
Aby zůstal čaj dlouho teplý, dávaly
dříve hospodyně na konvici
s nápojem panenku s širokou
eplo.
sukní, která měla udržovat teplo.
novým
Čajové panenky s porcelánovým
kní byly
tělíčkem a mohutnou sukní
ém světě,
velmi oblíbené po celém
sku.
především ale v Rusku.
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Nerezové termosky CONSTANT CREAM jsou
vysoce účinné, udrží teplo i chlad po dlouhou
dobu. Při běžném zacházení jsou nerozbitné.
Termosky s hrníčkem
CONSTANT CREAM, nerez
0,3 l
0,5 l
419,519,-

329,- 409,0,7 l
619,-

1,0 l
669,-

489,- 529,Čajové konvice
PERFECTA Cream
1,5 l; 2,0 l

od

799,-

Dříve a nyní

Ča
Čajové
konvice
PE
PERFECTA
1,5 l; 2,0 l

od
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699,-

V minulosti se k vaření čaje využívaly i samovary
s vnitřním topidlem. Voda se ohřívala trubkou
naplněnou dřevěným uhlím, později také petrolejem
nebo elektricky. Překrásně zdobené samovary
najdete vystavené i v některých prodejnách s výrobky
TESCOMA. Stále se používají v luxusních restauracích
pro labužníky. Většina Rusů už ale připravuje nápoje
v moderních konvicích.

Perfektní čajová konvice na indukci
Nerezové konvice PERFECTA a PERFECTA Cream o objemech
1,5 a 2 litry v moderním provedení a v klasickém designu, to je
krása vychytaná do posledního detailu – sklápěcí komfortní
rukojeť a prostorný otvor umožňují snadné plnění, píšťalka
s bezpečným otvíráním signalizuje dosažení varu. Čajové konvice
s indukčním dnem jsou vhodné pro všechny typy sporáků.
S chytře vymyšlenou, sklápěcí rukojetí uložíte konvici kamkoliv.

Výrobek získal
ocenění

Luxusní rychlovarná konvice
z prvotřídní nerezavějící oceli

ča
čaj
aj

Rychlovarná
konvice PRESIDENT
1,7 l

2999,-

2200 W
pro rychlé dosažení varu
• Špičková technologie
• Dlouhá životnost
• Komfortní použití
• Optimální regulace
teploty
• Velkorysý objem
• Luxusní design
• Decentní zvuková
signalizace

Rychlovarná konvice PRESIDENT ohřeje stisknutím jediného tlačítka vodu na 40, 80, 90, 95 nebo 100 °C.
Pomocí funkce KEEP pak udrží nastavenou teplotu až 30 minut. Zejména rodiče malých dětí ocení funkci 100° > 40°, která
vodu nejprve převaří při teplotě 100 °C (sterilizuje ji), poté se ohřev vypne, a jakmile teplota vody poklesne na 40 °C, konvice
dosažení této teploty ohlásí decentní zvukovou signalizací. Současně se automaticky aktivuje funkce KEEP a konvice bude
teplotu 40 °C udržovat po dobu 30 minut. Poté už můžete bez obav připravit kojenecké mléko nebo třeba kaši.
Rychlovarnou konvici PRESIDENT využijete pro přípravu řady nápojů:
100 °C pro černé a bylinkové čaje / 95 °C pro zalévanou a instantní kávu
90 °C pro čaje oolong / 80 °C pro zelené čaje / 40 °C pro dětské nápoje a pokrmy
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Jaro hraje
a my s ním. Nalaďte se
na barevnou notu spolu s námi.

do nového dne
Že ranní vstávání není nic pro vás? Přizvěte ke stolu
červenou barvu, zaručeně vás probudí! Červená
symbolizuje životní sílu a vitalitu, je plná radosti
a temperamentu. Vyjadřuje cílevědomost a touhu po
zážitcích. Zahajte úspěšný den už při snídani!

Vázy
FANCY HOME
Stones
bílá, šedá
od 139,Konvice
MONTE CARLO 1,5 l,
s vyluhovacím sítkem
3 barvy

419,-

Prostírání
FLAIR CLASSIC
45 × 32 cm
6 barev
89,-/ks

59,-/ks
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Horký nebo chlazený nápoj?
Se džbánem TEO si můžete dopřát
obojí. Je vyrobený z vysoce odolného
žáruvzdorného skla, lehce si tak
pomocí vyluhovacího sítka připravíte
např. voňavý bylinkový čaj. Chladicí
díl naopak promění limonádu
v ledové osvěžení.

Vonná svíčka
FANCY HOME
8 vůní
200 g. 199,- 149,410 g. 299,- 199,-

Jídelní příbory
FANCY HOME
6 barev
od 49,-/ks

Džbán TEO
2,5 l, s vyluhováním
a chlazením. 3 barvy
529,- 399,-

Termoska
s dávkovacím uzávěrem
FAMILY COLORI 1,0 l
3 barvy

Podává se káva!
Na romantickou snídani do postele
i servírování kávy návštěvě využijete
podnos FANCY HOME. Matný
protiskluzový povrch z něj dělá
vysoce praktický kousek. Na výběr
ze čtyř dekorů a tří barev.

Kuchyňská
rukavice
FANCY HOME
4 barvy

179,Podnos
FANCY HOME
44 × 30 cm
3 barvy
279,-

Pánev
PRESTO MINI
ø 12 cm
189,-

399,-

Hrne
Hrnek
CREMA
CREM
SHINE
SHIN
6 ba
barev
84,-

Vaříme v malém
Vajíčka k snídani vám doplní bílkoviny, červená
barva energii. Kombinaci obojího si můžete dopřát
s nádobím PRESTO MINI. Nádobí je navrženo pro
přípravu menších porcí, kvalitní antiadhezní
povrch zajistí, že nic nepřipálíte.

Nádobí LIVING
5 barev
od 199,Najdete na
straně 29

199,V
Velký
h
hrnek
C
CREMA
S
SHINE
6 barev
1
119,-

Pitný režim pro celou rodinu
Horký čaj i vychlazenou limonádu déle
uchová oblíbená termoska s pumpičkou.
Skleněná termoizolační vložka udrží
nápoj v požadované teplotě až několik
hodin, oceníte také její velký objem 1,7 l.
Doma, na chatě i při hrátkách s dětmi na
zahradě jako když ji najdete! Vybrat si
můžete ze tří barevných kombinací bílé
s červenou, oranžovou a svěží zelenou.

novinka
Termoska
s pumpičkou
FAMILY COLORI
1,7 l
3 barvy

629,-
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Souznění
Stolování v přírodních tónech působí uklidňujícím
dojmem a přitom je plné elegance, souhlasíte? Je známo,
že hnědá barva navozuje pocit pohody a bezpečí,
perfektně si rozumí s bílou. Pohrajte si s těmito barvami
také při prostírání stolu. S novým nádobím LIVING
to půjde samo. Vše krásně doladí doplňky v hřejivých
světlých i tmavších odstínech.

Optic a Stripes –
nové krásky z linie myDRINK
Hned dvěma novými designovými vzory se pyšní sklenice
z oblíbené řady myDRINK. Ve jménu minimalistických
proužků se nese dekor Stripes, sklenice Optic svůj název
získaly díky magickému hvězdicovému efektu, který vytváří
při pohledu shora. U nás bodují oba dekory, co na ně říkáte vy?
4

novinka

Sklenice
myDRINK Stripes
300 ml. 42,- 350 ml. 52,-

Sklenice
myDRINK Optic
300 ml. 42,- 350 ml. 52,-

Dóza, která má styl
Šikovná dóza z keramiky a bambusového
dřeva uschová cukr, sůl, mouku, bylinky i čaj.
Je praktická a zároveň skvěle vypadá.

Dóza na
potraviny
ONLINE

319,-

Aromalampa
FANCY HOME, Moon
399,-

249,-

1

Podnos
FANCY HOME
44 × 30 cm
4 dekory
319,219,-

1. Prostírání FLAIR CLASSIC
45 × 32 cm. 6 barev. 89,- 59,-/ks
2. Jídelní příbor TOSCANA,
souprava 24 ks. 2499,- 1999,3. Mlýnky na pepř/sůl VIRGO WOOD
4 velikosti. od 319,-
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4. Ubrousky FANCY HOME, 33 × 33 cm, 20 ks
10 barev. 36,-

3

Nádobí LIVING
5

2

5. Nádobí LIVING
5 barev
Mělký talíř ø 26 cm. 349,Hluboký talíř ø 19 cm. 269,Dezertní talíř ø 21 cm. 199,-

Je všechno, jen ne
fádní! Zaujme vás zemitými
barvami, hlubokou glazurou
a mírně zvlněným povrchem,
který vytváří jedinečné optické
efekty. Působí rustikálně a přitom velmi
moderně a nadčasově. S porcelánovým
nádobím LIVING můžete experimentovat a dát
vašemu stolování nový rozměr, spojující to nejlepší
z minulosti a současnosti.

Šálek na espresso,
s podšálkem 120 ml
199,-

Hrnek
350 ml
199,-

Miska
ø 15 cm
249,-
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Vee ssvěžích
V
věžích
Žlutáá rozvesel
Žlutá
Žlut
rozveseluje,
luj
uje zzelená
elen
ná pomáhá
poomá
máh
á há
há načerpat
naččerp
r pat
nové síly – ideální kombinace po dlouhých
zimních měsících. Nechte jejich povzbuzující
účinky pocítit na vlastní kůži. Stačí si domů
vnést trochu slunce a svěžesti v podobě
žlutozelených kousků výbavy. Mimochodem,
žlutá je barvou moudrosti a inteligence,
to také není zpráva k zahození...

Karafa
UNO VINO 1,0 l

209,Vázy
FANCY HOME
Stones
bílá, šedá
od 139,-
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Dezertní talíř GUSTITO 20 × 20 cm. 179,Mělký talíř GUSTITO 27 × 27 cm. 319,Hluboký talíř GUSTITO 21 × 21 cm. 199,-

Provoněné chvíle
Podmanivé a omamné květy,
příchuť dálek a orientu, či jasné,
čisté tóny citrusů – která vůně je ta
vaše? Difuzéry FANCY HOME vás
provedou světem 8 originálních
vůní pro váš domov. Intenzitu
upravíte množstvím ponořených
ratanových tyčinek a jejich otáčením.
Vonný difuzér
FANCY HOME
8 vůní
100 ml. 299,- 239,200 ml. 399,- 299,-

Zásobník na
čajové sáčky
myDRINK

299,Je čas vyrazit!
Kam? Na nákup elegantních
nástěnných hodin FANCY HOME.
Vybrat si můžete bílý nebo černý
ciferník, obě varianty zdobí rám
z vrstveného bukového dřeva.

Podnosy FANCY HOME
44 × 30 cm. 3 barvy, 4 dekory.
od 279,od

199,-

Nástěnné hodiny
FANCY HOME
dřevo, bílý ciferník
dřevo, černý ciferník

Ubrousky
FANCY HOME,
33 × 33 cm, 20 ks
10 barev
36,-

599,-

Příbory k nakousnutí
Rozkvetlé jaro je plné hravosti
a přesně takové jsou i příbory
FANCY HOME. Jejich rukojeť
v šesti veselých barvách oživí
rodinné chvíle u stolu a povzbudí
chuť k jídlu. Kombinujte nože,
vidličky, lžíce i lžičky sami tak,
jak se vám líbí a střídejte je
podle příležitosti a nálady.
Jídelní příbory
FANCY HOME
6 barev
od 49,-/ks

Obal na květináč
SENSE, hranatý
3 barvy
99,-

79,Hrnek, který nedáte z ruky
Od ranního šálku kávy po večerní extra velkou porci čaje a pohody – pestré keramické
šálky a hrnky CREMA SHINE vás budou provázet celý den. Ve 4 velikostech
a 6 dvoubarevných kombinacích zaručeně najdete svůj oblíbený.
CREMA SHINE
6 barev

Výrobek získal
ocenění

Konvice TEO TONE
1,25 l, s vyluhovacími
sítky. 3 barvy
319,-

249,-

Šálek na espresso
62,-

Hrnek
84,-

Velký hrnek
119,-

Extra velký hrnek
159,-
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„Modrá je dobrá“ a my s tím souhlasíme.
Vyzařuje z ní klid, mír a harmonie, je to barva
vody i nebe. Chcete se cítit jako u moře nebo
se nechat unášet na vlnách relaxace s hlavou
v oblacích? Vsaďte na modrou ve všech
odstínech. Výborně se doplňuje s bílou a šedou.
Vázy
FANCY HOME Stones
bílá, šedá
11 cm. 139,17 cm. 349,23 cm. 499,-

Podtrhnou půvab květin
Ladné tvary v moderní bílé a šedé barvě dají
vyniknout kráse květů a zároveň se stanou úžasnou
ozdobou vašeho interiéru. 3 velikosti a 2 barvy se
navzájem doplňují s Aromalampami FANCY HOME,
Stones i novými Keramickými difuzéry FANCY HOME,
Stones. Společně utváří jedinečný designový celek.

Kávovary
MONTE CARLO

od

Nádobí LIVING
5 barev
od 199,Najdete na
straně 29
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729,-

Stačí otočit – mele sám
Otočte elektrické mlýnky VITAMINO dnem vzhůru –
automaticky začnou mlít, po otočení zpět se opět samy zastaví.
Není třeba je vypínat ani zapínat, do provozu je uvede pouze
tento jednoduchý pohyb. Hrubost mletí je nastavitelná.
Výrobek získal
ocenění

Ubrousky
FANCY HOME,
33 × 33 cm, 20 ks
10 barev
36,-

Dodejte stolování glanc
Elektrický
mlýnek na sůl
a pepř
VITAMINO
629,-/ks

499,-/ks
Keramic difuzér
Keramický
FANCY H
HOME, Oasis
bílá, ant
antracitová
399,-

Hrnek
ek
CREMA
A
SHINE
NE
6 barev
ev
84,,-

Lehkost a elegance se snoubí
v transparentních podnosech GLANCE. Jsou
vyrobené z odolného plastu, vhodného pro
přímý styk s potravinami, takže je využijete
nejen pro přenášení, ale také pro servírování
pokrmů. V nabídce ve dvou velikostech
a čtyřech dekorech.

Ve
Velký
hrnek
CREMA SHINE
CR
6b
barev
119,11
9,-

Podnos GLANCE
dekor diamanty, liány,
mikádo a kruhy
37 × 18 cm. 129,40 × 26 cm. 179,-

Aromalampa
FANCY HOME,
Stones
bílá, šedá
399,Jíídelní příbory
Jídelní
FANCY HOME
6 barev
od 49,-/ks

Vonná svíčka
FANCY HOME
8 vůní
200 g. 199,- 149,410 g. 299,- 199,-

Na nákup i na piknik
Sklá
Skládací
košík v moderním denim
stylu se pyšní velkým objemem
23 l a nosností až 20 kg. Uvnitř
sb
bezpečnou kapsou na klíče.
Ná
Nákupní
košík
s
skládací
SHOP!
denim style
699,-

549,-
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Zelená je…

káva

Hnědou barvu získá až při pražení, které má na starost pražič. Pražením kávy mění
chemickou strukturu zrn tak, aby byla káva chuťově co možná nejlepší. Pomocí pražičky
(stroj na pražení kávy) hledá ideální postup podle teploty a času. Najít takový proﬁl
vyžaduje dlouholeté zkušenosti, trpělivost a píli. Ze správně upražených zrn si pak
doma kdykoliv připravíte lahodný voňavý nápoj přesně podle svého gusta.
Aby pití kávy bylo zážitkem, který chcete opakovat…
Vždy jedinečná, vždy vaše
Luxusní ruční mlýnek GrandCHEF s keramickým
mechanismem namele kávu na 6 různých stupňů
hrubosti, které si jednoduše nastavíte podle toho,
jaký nápoj připravujete. Odnímatelná odměrka
pohlídá, kolik šálků máte namleto.
Jeden mlýnek, šest druhů káv:
• Extra jemně mletá
orientální káva
• Espresso
• Mocca káva
• Překapávaná káva
• Český „turek“
• French press z hrubě
mletých zrn

Kávovar
MONTE CARLO,
2 šálky

729,4 šálky. 829,6 šálků. 929,-

Vychutnejte si svoji
oblíbenou kávu namletou
tak, jak má být.
Mlýnek na kávu
GrandCHEF
729,-

579,-

MONTE CARLO pro hříšně dobrou kávu
Dopřejte si skutečně čerstvou, nešizenou kávu plnou bohaté chuti. Elegantní Kávovar MONTE CARLO z prvotřídní
nerezavějící oceli je ideální pro přípravu espressa. Ergonomické úchyty ze žáruvzdorného plastu nepálí. Kávovar
je vhodný pro použití na plynových, elektrických, sklokeramických a indukčních sporácích.
Kávovar MONTE CARLO ve spojení s Mlýnkem na kávu GrandCHEF vám umožní experimentovat a objevovat
stále nové a nové podoby kávy. Proměňte se ve vědecké průzkumníky a vypátrejte tu pravou!
Pro poetické chvíle ve dvou – jen vy a vaše káva.
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„Nic proti Turkům, ale dal bych si jednoho do skla!“
Turecká káva ve skleněném hrnku je stále populární – možná proto, že v sobě skrývá
nostalgický nádech dob minulých. „Když už tureckou kávu, tak určitě uvařit v džezvě.
Jako rituál. Pomlet si doma zrna najemno a připravit si skutečnou lahůdku.
Když jakoukoliv kávu zalijete vroucí vodou, spálíte ji a zničíte,“ říká pražič
Štefan Rencz. Každému ale chutná něco jiného. Někdo si spálenou hořkost
nenechá vzít, druhého může ohromit čokoládová chuť kávy z Kostariky,
jiného nadchnou květinové a citrusové tóny obsažené v kávě z Etiopie.
V dobré pražírně umí poradit. Zeptali jsme se za vás…
Štefan Rencz
pražič a kavárník
MR. COFFEE, Zlín

Jakou kávu lidé preferují?

Je vidět, že stále více lidí vyhledává
kvalitu. Nyní se prodávají úplně
jiné kávy než před lety. Zákazníci
si vybírají středně pražené,
světlejší kávy, které mají více
chutí. Už vědí, že mastné, černé
zrno je přepálené. Kávovník patří
mezi ovocné dřeviny, plody jsou
podobné třešním a dužina je sladká.
Proto i lehce světle pražená káva je
spíše sladká. Hořkost je
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způsobena přílišným pražením
a metodou následné přípravy.
Přívlastek hořká však doprovází
kávu od pradávna, mnozí si tuto
spálenou chuť dokonce oblíbili.
Tedy v pořádku, ať ji pijí, káva však
nabízí takovou rozmanitost chutí,
že si říkám, proč zůstat u hořké?
Jaké špatné návyky Češi
v pití kávy mají?

Nejhorší zlozvyk asi je, že lidé

nerozlišují různé chutě kávy.
A to je velká škoda. Káva je zelené
ovoce a podle pražení pak má různé
chutě, kyselé, sladké, hořké, zkrátka
různé. Chybou také je zalívat
kávu vroucí vodou, protože tím
se káva spálí a pak je skutečně jen
hořká a bez lahodné chuti a vůně.
Pak se nedivím, že ji osladí a dolijí
mlékem… Každý ať pije, co mu
chutná, ale je škoda nezkusit
změnu. Nebát se.

Co říkáte na mléko v kávě?

Pokud někomu chutná káva
s mlékem nebo smetanou, tak je
to v pořádku. Osobně mám rád
čistou vůni kávy. Cukr a mléko
si obvykle lidé dávají do kávy,
protože je spálená či nekvalitní.
Spíše by si ale měli dávat
pozor na pěnu, která bývá plná
škodlivin a tříslovin. Proto když
pijete espresso, máte ho zamíchat
lžičkou, lžičku neolizovat a dát
pryč. Případně si i kávu přelít,
aby tam ta pěna nebyla. Kdo první
ochutná pěnu, tak už si kávu příliš
nevychutná.
Co všechno určuje chuť kávy?

O chuti rozhoduje hodně faktorů,
zejména druh kávy, kterých jsou
stovky. A každý rok je jiná úroda,
jinak svítí slunce, jinak prší, tedy
stejný druh kávy může chutnat
každý rok trochu jinak. Je to taková
alchymie. Kávu při pražení stále
ochutnávám a zkouším co nejlepší
chuť. Jinak se praží v létě, jinak
v zimě. Do kávy pak každý pražič
vtiskuje i svůj rukopis. Někdy
poznám, kdo kávu pražil, tedy
mám své oblíbené kuchaře, malíře
i pražiče :-). Chuť kávy ovlivňuje
také teplota vody. Je rozdíl, jestli má
voda 93 °C nebo 89 °C.

vyprchanou a nezajímavou chuť.
Při nákupu doporučuji nebát se
zeptat. Nechat si poradit. Všeobecně
ale platí, že čím je káva světleji
pražená, tím výrazněji jde
v chuti do kysela a čím je tmavěji
pražená, tím víc jde naopak
do hořka. Kvalitní káva vás potěší
a neuškodí.
Jak si pak doma připravit
výtečnou kávu?

Doporučuji pořídit si mlýnek
a french press, případně malý
kávovar na espresso – moka
konvičku. A hrát si s tím. Mít z toho
zážitek. Když budete chtít hořké
kafe, pomelete zrna najemno, když to
samé pomelete nahrubo, bude chuť
více ovocná. Koupit si třeba jemně
světle praženou kávu Etiopii, která
je krásně ovocná s jahodovými tóny
a vyšší kyselostí, a zkoušet.

protože v přístavu v Terstu se
s kávou obchoduje ve velkém
už od 18. století. Káva se v Itálii
nepěstuje, pouze se tam dováží.
Italové dali světu espresso, ale
osobně mi jejich styl pražení
a přípravy kávy nevyhovuje.
Upřednostňují tmavé pražení,
mně zase spíš vyhovuje mírnější
pražení, které je obvyklé
v severských zemích.
A kde vaří lahodnou kávu?

Procestoval jsem celý svět. Většina
kaváren ve světě dělá hořkou kávu,
často nedbají na dostatečnou čistotu.
Mohl bych doporučit kavárny
ve Skandinávii, ale také v Londýně,
v Budapešti a nakonec i v Praze, kde
dělá výtečnou kávu Jaroslav Tuček,
který výrazně posunul českou
kávovou kulturu. Nejlepší kávu
ale pražím už pět let tady u nás
ve zlínském Mr. Coffee!

Platí, že dobrá káva je italská káva?

Je to hlavně pozůstatek marketingu
a částečně je to dáno i historicky,

Jak probíhá pražení?

Jedná se o náročný proces, ale
zjednodušeně – kávová zrna se
zahřívají, odpařuje se vlhkost,
následuje množství chemických
reakcí, zrnka mění barvu
a velikost, cukry karamelizují.
Čím déle se zrna praží, tím tmavší
odstín získávají. Významnou roli
během celého procesu hraje přesná
regulace teploty a času pražení.
Stačí chvíli zaváhat a chuťový proﬁ l
kávy se zásadně změní. Ale těmito
chybami jsem se mnohému naučil
a objevil nové chutě kávy. Nakonec
nechám kávu vychladnout a několik
dní vydýchat.
Jak při nákupu vybírat kávu?

Doporučuji kupovat zrnkovou,
nechat si ji čerstvě umlít nebo si
ji umlít doma. Protože všechny
instantní nebo už dlouhodobě
pomleté kávy mají většinu vůně
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Teplo, které trvá

Šlehač na
mléčnou pěnu
PRESTO
209,-

Ranní kávě ve stresu je odzvoněno, klidně ji můžete usrkávat
dle libosti! Ve sklenici ze dvou vrstev borosilikátového
skla vydrží dlouho teplá, ale prsty si rozhodně nepopálíte –
dvoustěnné sklenice jsou na dotek chladné a na pohled
noblesní. Potěší vás i svou lehkostí.

novinka

Odměrka
na kávu
PRESTO
109,-

Dvoustěnné
sklenice
myDRINK

70 ml, 2 ks

250 ml, 2 ks

330 ml, 2 ks

249,-

359,-

399,Šablony na
cappuccino
myDRINK, 6 ks
119,-

Při nalévání nápojů
stiskněte dávkovací
tlačítko. Uvolněním
tlačítka nalévání
zastavíte.

Konvice
na čaj a kávu
TEO 0,6 l; 1 l

od

419,-

Bohatá chuť
Konvice na čaj a kávu TEO je stvořena
pro přípravu a podávání tzv. francouzské
kávy (French press) nebo sypaného
čaje. Plně rozvine čajovou či kávovou
chuť i aroma.
Termoska s
dávkovačem
CONSTANT 1,2 l,
nerezová
869,-

649,-

Dózy na
potraviny
FIESTA

Zvládne víc, než jen
odnos kávy do auta
V chladném ránu nejvíce potěší
horká káva. Vezměte si ji s sebou
kamkoliv si umanete! Dvouplášťový
vakuový termohrnek CONSTANT
z nerezavějící oceli skvěle těsní,
proto udrží nápoj až 6 hodin teplý
– stání v koloně vás proto hned tak
nerozhází. K jeho přednostem patří
také odnímatelná rukojeť, sklápěcí
uzávěr a vysoká odolnost, díky
které snese i chlapské zacházení.
Termohrnek
CONSTANT 0,4 l, nerez
519,-

399,38

od

209,-

Elegance i ve spíži
Kuchyňské dózy pro skladování potravin z odolného
borosilikátového skla zdobí elegantní uzávěry
z prvotřídního bambusového dřeva. Jsou opatřeny
silikonovým těsněním, které chrání potraviny před
vlhkostí a uchová v nich původní aroma, což
oceníte zejména při skladování koření, čaje a kávy.
Ve velikostech 0,5 l; 0,8 l; 1,4 l; 1,8 l.

jeden podšálek
Výrobek získal
ocenění

Štíhlé elegantní tvary linie Slim a klasické oblé tvary linie Belly – celkem deset šálků
a hrnků, které pasují na stejný podšálek. Konečně nemusíte hledat ten správný pár
a také ušetříte peníze – koupíte si jen tolik podšálků, kolik používáte.
Vyrobeno z prvotřídního porcelánu.

ALL FIT ONE
Belly

Univerzální
podšálek
62,-

Slim

Šálek
na espresso
62,-

Šálek na
cappuccino
84,-

Šálek
na čaj
109,-

Hrnek
109,-

Hrnek
na latte
149,-

Požitek z rituálu
ALL FIT ONE
Slim

od

62,-

Máte rádi hutné, zemité espresso
a chtěli byste si ho sami připravit
kdekoliv? Pak oceníte malý Kávovar
PALOMA, který můžete vzít třeba na
trek – rozumí si totiž i s plynovým
vařičem. Vyroben je ze zdravotně
nezávadného hliníku vhodného pro
styk s potravinami, rukojeť je ze
žáruvzdorného plastu.

Kávovary PALOMA
od 309,-

od

239,-
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Kouzlo

relaxace
Dopřejte si chvíli oddechu, obklopeni
příjemnou vůní a tlumenou hrou barev.
Odpočívat je pro naše tělo stejně důležité
jako jíst a nejedná se jen o lenošení
a nicnedělání, jak se může na první
pohled zdát. Správná relaxace spočívá
v absolutním uvolnění a vnitřním
zklidnění. Odbourává stres a napětí,
zlepšuje koncentraci, pracovní výkonnost
a v nemalé míře i naše fyzické zdraví.
Nechte vše negativní odplout s pomocí
ultrasonické aromalampy Lava. Únava se
ve chvilce vypaří jako pára!

Magická exploze barev
Decentní vůni a 7 jemných barev v dokonalé
harmonii vnese do vašeho domova Ultrasonická
aromalampa FANCY HOME, Lava. Pomocí
ultrazvuku tvoří ze směsi vody a pár kapek
esenciálního oleje studenou páru, která
příjemně provoní a mírně provlhčí ovzduší
v místnosti. Design je inspirován horkou lávou
stékající z vrcholu sopky.

novinka
Ultrasonická
aromalampa
FANCY HOME, Lava
bílá, antracitová

1199,V prodeji od
začátku března

S relaxačním
podsvětlením
v 7 jemných
barvách

antracitová

bílá
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Konec suchého vzduchu!

novinka

Topná sezona s sebou přináší nejen příjemné teplo domova,
ale také suchý vzduch. Zatočte s ním pomocí praktického
Odpařovače FANCY HOME Stones, který ovzduší zvlhčí
i krásně provoní. Přidejte pár kapek esenciálního oleje,
zavěste na radiátor a vnímejte tu změnu… Dříve suchý
vzduch se postupně mění na svěží a voňavý.
Design pokračuje v oblíbené linii FANCY HOME Stones,
která je inspirovaná jemnou harmonií japonských
zenových zahrad a oblými tvary přírodních lávových
kamenů. V interiéru tak působí vkusně a decentně.

Odpařovač
FANCY HOME
Stones 420 ml

249,-

novinka
Odpařovač
FANCY HOME
Stones 250 ml

169,Esenciální olej
FANCY HOME 30 ml

8

349,Objem 30 ml – provoní
váš byt neskutečně
dlouho

vůní FANCY HOME
8 vyladěných vůní se prolíná celým světem FANCY HOME!
Vybrali jsme pro vás 8 vonných kompozic, které si můžete
užívat ve formě esenciálních olejů, vonných svíček,
vosků či v difuzérech.

Citronová tráva

Arganové
Arga
anové květy

Aroma citronové trávy ve spojení
s teplými kořenitými tóny zázvoru,
to je přírodní balzám na nervy.
Jemně provoní váš byt i dům
a pomůže vám odbourat stres.

Harmo
Harmonizující
onizujíc vůně, která vznikla
vyváženou kombinací aromatických
esencí zralých citrusů, vanilky
a lískových oříšků. Jemně a přitom
na dlouho provoní místnosti i šatník.

Exotické koření

Orient

Pečlivě namíchaná směs vonného
koření, jemuž dominují aromatické
prvky čerstvě mletého pepře, zalije
prostor hřejivými a raﬁnovanými
exotickými tóny.

Zhmotněním orientálního půvabu je
aroma vzácného agarového dřeva.
Nenapodobitelná dřevitá jantarová
vůně vyniká svou schopností dlouze
a příjemně provonět všechny prostory
a vnést do nich tón luxusu.

Verbena
Jasné a čisté tóny citrusů vás
osvěží a sluší každému prostoru.
Povzbuzující účinky vůně Verbena
si zamilujete!

Mojito
Podmanivá kombinace čerstvě
rozkrojených limetek a lístků právě
utržené máty příjemně zjitří vaše
smysly a navodí bezstarostnou
letní atmosféru.

Neroli
Aristokratický půvab vůně květů
hořkého pomeranče, kterou proslavila
v 17. století princezna z Neroli, doplňují
tóny jasmínu, bergamotu a čerstvé
máty. Neodolatelné!

Provence
Okouzlující slunnou Provence do vašeho
domova přinese kompozice omamných
levandulových květů a smyslných
magnolií. Proměňte svůj dům
v rozkvetlou louku v kteroukoliv
roční dobu!
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Ratanové tyčinky
pro difuzér
FANCY HOME,
14 ks
99,-

novinka
Keramický difuzér
FANCY HOME, Stones
bílá, šedá

299,-

novinka

V prodeji od
začátku března

Ozdobné
ratanové tyčinky
FANCY HOME
od 39,V prodeji od
začátku března
vlnky, 6 ks

spirály, 3 ks

kuličky, 3 ks

hnízda, 2 ks

květina, 1 ks

novinka
Tyčinky do
vonných difuzérů
FANCY HOME
39,V prodeji od
začátku března
bílá, 6 ks

černá, 6 ks

Voňavé opojení
Oblíbenou bílo-šedou linii FANCY HOME Stones rozšiřuje další designový kousek – moderní keramický
difuzér o objemu 500 ml. Jeho minimalistický tvar
ladí s každým interiérem, spolu s tyčinkami zajistí
stálé provonění vašeho domova. Nově si můžete
vybrat z 5 ozdobných tvarů ratanových tyčinek
nebo bílých a černých syntetických tyčinek,
které jsou oproti klasickým účinnější.

Náplň
pro difuzér
FANCY HOME
500 ml. 8 vůní
399,-

299,-

Průvan
Nemáte co na sebe a přitom je vaše skříň nacpaná k prasknutí? Pak patříte mezi šťastné bytosti. Miliardy lidí
totiž skutečně nemají co na sebe, a dokonce mnohdy nemají ani tu skříň! Na druhou stranu vám nezbývá, než si
občas v šatníku pořádně uklidit. Vyzkoušet můžete „šatníkový minimalismus“, což znamená zbavit se všeho,
co jste více než 2 roky neměli na sobě, a zúžit šatník na maximálně 30 kusů oblečení pro jedno roční období.
Šaty na jiná roční období skryjte do parádních úložných krabic a obalů od TESCOMY.

1
2

3

5

6

smetanová

cappuccino

novinka
3
4

Úložné krabice
a obaly
FANCY HOME
smetanová,
cappuccino

od
3

129,-

1. Obal na přikrývky
2. Obal na povlečení
3. Krabice na oděvy
4. Krabice otevřená
5. Obal na oblek
6. Obal na šaty

Víte, že…
• při výrobě jednoho kusu
oděvu se použije až
2000 chemikálií?
• ročně si průměrný
Evropan koupí zhruba
30 kg nového oblečení?
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novinka
Ať se mu dobře dýchá…
Stop zatuchlosti a chaosu! Uložte své věci do originálních úložných boxů z kvalitního prodyšného syntetického materiálu.
Krabice a obaly na oděvy FANCY HOME pro přehledné uložení oděvů jsou vzájemně stohovatelné a při používání efektivně
využívají prostor ve skříních, zásuvkách i na policích. Pro snadnou manipulaci mají komfortní úchyty a pro přehled
o uložených oděvech popisku. Zpevnění dna krabic je odnímatelné.
smetanová
Krabice otevřená
FANCY HOME
40 × 18 × 10 cm

129,cappuccino

Krabice na oděvy
FANCY HOME
40 × 18 × 20 cm. 199,40 × 35 × 20 cm. 299,40 × 52 × 25 cm. 349,-

Schované před prachem, ale ne před vámi
Obaly na povlečení a přikrývky FANCY HOME využijete především pro skladování
ložního povlečení, přikrývek, polštářů a sezónních oděvů a jejich ochranu před
prachem a nečistotami ve skříni či pod postelí. Jsou opatřeny kvalitním zipovým
uzávěrem, úchyty a průhledem, díky kterému vždy budete vědět, co kde máte.

Obal na přikrývky
FANCY HOME
80 × 52 × 20 cm

169,-

Obal na
povlečení
FANCY HOME
40 × 52 × 20 cm

139,Šablona pro ukládání
oděvů FANCY HOME
malá. 79,- velká. 129,-

Praktická
vychytávka
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Oblékněte své prádlo
S šablonami pro ukládání oděvů budete mít vždy perfektně složené oblečení.
Malá šablona je ideální pro dětská trika, velká šablona pro běžné halenky, mikiny,
košile apod. Složené oděvy lze stohovat v krabicích na oděvy FANCY HOME nebo
ukládat
ukl
láda
ád t v komíncích
komí
do polic. Takto nakomínkovanou garderobu nemá ani vaše tchyně!

Zapadají do sebe jako liány
Obaly na oděvy FANCY HOME ochrání pánský oblek
a dámské šaty před prachem a znečištěním při uložení
ve skříni a při cestování. Obaly mají kvalitní zipový uzávěr
a průzor pro rychlé rozlišení uložených oděvů. Obal na šaty
FANCY HOME lze přeložit, je vhodný pro krátké i dlouhé šaty.

smetanová

cappuccino

Obal na oblek
FANCY HOME
100 × 60 cm

149,Náš tip:
Přidejte do úložných boxů a skříní příjemnou
vůni – vonné kartičky FANCY HOME.
Obal na šaty
FANCY HOME
150 × 60 cm

Vonná kartička
FANCY HOME,
8 vůní
119,-/ks

199,-

59,-/ks
Neperte se s tím!
Vyměňte špínu za dekoraci. Nechejte špinavé prádlo spoutat liánami a subtropickými
rostlinami! Právě takový dekor mají nejen úložné boxy FANCY HOME, ale také prostorné
vaky na prádlo FANCY HOME s bavlněnými úchyty a objemem 50 l pro odkládání
a pohodlné přenášení až 8 kg prádla. Vyrobeny jsou z kvalitního syntetického
materiálu a opatřeny magnetickým uzávěrem.
Vak na prádlo
FANCY HOME

499,9,-

Bára Čižmářová
graﬁčka, TESCOMA
„Při tvorbě dekoru pro celou
řadu obalů FANCY HOME jsem se
inspirovala tvarem subtropických
rostlin a lián. Dvě varianty, světlejší
smetanová a tmavší cappuccino,
umožňují přehledné skladování
bílého a barevného prádla.“

cappuccino

Magnetický
uzávěr

smetanová

45

pro radost ze života
Materiál budoucnosti

Vyzkoušejte jarní úklid podle Feng-šuej. Toto pradávné východní učení
klade důraz na propojení vnějšího a vnitřního světa. Proto zdůrazňuje
nutnost zbavovat se všeho nečistého, nepotřebného a toho, co nás
zbytečně zatěžuje. Posláním učení Feng-šuej je přinášet příjemný pocit
do obydlí. Každá změna, kterou uděláte ve svém nejbližším prostředí,
pomůže zároveň změnit i nějakou součást vašeho osobního či vnitřního
života. Aby vaším domovem mohla nerušeně proudit energie, je potřeba,
abyste se v něm cítili uvolněně a dobře. Nesmí být přecpaný a zaneřáděný.
Vše, co nepotřebujete a nepřináší vám radost, vyhoďte nebo darujte.
Ani suché květiny do interiéru nepatří, vyměňte je za živé. Uklizený
prostor a proudící energie se brzy pozitivně projeví vaší spokojeností.
„Vyprášit koberec znamená vyčistit duši,“ říká staré čínské přísloví.
Nechte ho na jaře proletět bytem, budete se cítit lépe…

Bambus je ekologický, nenáročný
na údržbu, extrémně tvrdý, odolný
vůči vlivům prostředí, vodě
i slunečnímu záření, je pružný,
stálobarevný i atraktivní. Hodí
se do kuchyní a koupelen,
protože mu nevadí vlhkost a je
nenasákavý. Bambus je vhodný
pro alergiky, nedrží se v něm
bakterie ani plísně.

CLEAN KIT Bamboo
Vynikající pro šetrné mytí nádobí.
Pružné štětiny z prvotřídního
žáruvzdorného nylonu, rukojeť
z přírodního bambusu se zvýšenou
odolností vůči vlhkosti. Čištění

s kartáči CLEAN KIT Bamboo je
še
šetrné
vůči všem druhům nádobí.
2.

1.

novinka

3.

CLEAN KIT Bamboo
1. Kartáček na nádobí
2. Kartáč na nádobí
3. Kartáč půlkulatý
3
4. Kartáč kulatý
5. Kartáč úzký
6. Kartáček do dlaně

4.

5.

od

129,-

6.
V prodeji od
konce února
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Aloe má zelenou!
Pozvěte si na pomoc ohromující sílu přírody. Ukrývá se i v čisticích
prostředcích ProﬁMATE! Čističe ProﬁMATE jsou ekologické, vyrobené
s rozložitelnými látkami na bázi rostlinných a minerálních surovin.
Zbaví vaši domácnost nečistot a provoní interiér jemnou vůní Aloe
vera. Léčivý extrakt z Aloe vera má silné protizánětlivé a antibakteriální
účinky, které se často využívají v kosmetice k ošetření pleti.
Odstraní připálené
nečistoty i jemné
škrábance, obnoví lesk

Čistič
ProﬁMATE
500 ml
5 druhů

99,-

Odstraní silné
znečištění
a mastnotu

Odstraní
nečistoty
i jemné
škrábance,
obnoví lesk
Vysoký lešticí účinek,
nezanechá šmouhy,
skla a zrcadla
zůstanou déle čistá
Odstraní 99,99 %
bakterií

Úklidové rukavice
ProﬁMATE
velikost S, M, L

62,-

47

Výrobek získal
ocenění

Nic nás

nerozhází!
Pořádek dělá přátele a šetří čas, o tom není pochyb.
Hledání, šmejdění, pátrání – příprava byť i jen
jednoduchého pokrmu se může značně prodloužit
a zprotivit, když nemáte po ruce potřebné náčiní
a suroviny. V ideálním případě by mělo vaření
probíhat rychle a hladce. Díky praktickému
uspořádání kuchyně zvládnete všechny pokrmy
nejen snadno, ale i s radostí. Vybavte se moderními
organizéry a proměňte bojiště v mírovou zónu.

FlexiSPACE

Pedant na pořádek!

Zásobník na příbory
370 × 222 mm
309,-

Zásobník na nože
370 × 148 mm,
pro 9 nožů
299,-

Zásobník na
Nespresso
kapsle
370 × 148 mm
299,- 199,-

Všechny zásobníky FlexiSPACE
lze navzájem libovolně kombinovat
a spojovat

Zásobník
na čajové sáčky
370 × 148 mm
299,- 199,-

Zásobník
296 × 148 mm
169,-

Zásobník
370 × 222 mm
259,-

Zásobník
296 × 74 mm
139,-

Zásobník
222 × 148 mm
149,-

Zásobník
370 × 148 mm
209,-

Zásobník
370 × 74 mm
159,-

Zásobník
Zásobník
222 × 74 mm 148 × 74 mm
129,109,-

Jednotlivé zásobníky k sobě přichyťte
přiloženými spojkami, na jejich okraje
umístěte protiskluzové nožky. Zásobníky
při otevírání zásuvek „necestují“ a drží
pohromadě.

Protiskluzová
nožka

74 × 74 mm
84,-

Vložka do zásobníků
74 × 148 mm. 59,74 × 74 mm, 2 ks. 59,-
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Spojka

novinka

Zásobník na poklice
FlexiSPACE 370 × 148 mm

Zásobník na pánve
FlexiSPACE 370 × 148 mm

299,-

299,-

Prodloužení zásobníku
na poklice FlexiSPACE
46 × 148 mm, 2 ks
119,-

Prodloužení zásobníku
na pánve FlexiSPACE
92 × 148 mm
119,-

Zásobník na
plastová víčka
FlexiSPACE
185 × 148 mm

159,-

Ani centimetr nazmar
Nastavitelná police
FlexiSPACE rozšíří úložnou
plochu a je vhodná do všech
běžných skříněk. Polici
lze vysunout do strany, má
nastavitelnou délku 42 až
60 cm a volitelnou výšku
13 nebo 15,5 cm. Nosnost
police je úctyhodných 10 kg.
délka 42–60 cm

Nastavitelná
police FlexiSPACE
420–600 mm

Oddělovač fólií
FlexiSPACE

299,-

šířka
25 cm

výška
13 nebo 15,5 cm

399,Antibakteriální
podložka
do lednice
FlexiSPACE
150 × 50 cm

199,Udrží čistotu ve vaší lednici!
Protiskluzová podložka
FlexiSPACE 150 × 50 cm
bílá, šedá
199,-

Před znečištěním, poškozením i bakteriemi ochrání police
v lednici antibakteriální podložka FlexiSPACE. Je vyrobena
revoluční technologií nanoCARE TM, proto neabsorbuje
pachy, nezabarvuje se a snadno se čistí. Drážky umožňují
cirkulaci vzduchu pod potravinami, podložku lze na
potřebnou velikost zastřihnout.
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Kdo hodně solí, obvykle také hodně sladí. Jeho chutě jsou jako na houpačce. Omezení soli
pak často vede k překonání touhy po sladkostech a dokonce i po alkoholu. To také potvrzuje
dietolog Robin Urbánek, podle kterého dosolování solničkou představuje jen asi 5 % celkového
denního příjmu soli. „Většina lidí přijímá nadbytek soli už v samotných potravinách. Všechny
dvouleté děti u nás překračují denní doporučený příjem soli,“ varuje zkušený lékař, který se
společností TESCOMA spolupracoval na vývoji Salimetru – přístroje, který
rychle a přesně měří obsah soli v jídle.
Výrobek získal
ocenění

Salimetr ACCURA
599,-

479,Salimetr ACCURA

MUDr. Robin Urbánek
dietolog

Jaký by měl být denní příjem soli?

Dnes, když je jednou z hlavních
civilizačních nemocí vysoký krevní
tlak, by se denní příjem soli měl
pohybovat mezi 3-5 g/den. Bohužel
situace je mnohem horší. V Anglii
je průměrný příjem na jednoho
obyvatele 8,6 g, zatímco u nás
zhruba 15 g. V některých oblastech

– pro stálou kontrolu nad množstvím
soli v polévkách, omáčkách a dalších tekutých
pokrmech. Stačí vložit salimetr do jídla a sledovat jeho
digitální kontrolky – bílá signalizuje probíhající měření, oranžová,
zelená a červená udávají, jak vysoké hodnoty soli se v pokrmu nacházejí. Za
pár vteřin máte jasno – přidáte trochu soli, nebo raději zvolíte pro dochucení bylinky
a jiné koření? Salimetr ACCURA měří množství soli v tekutých pokrmech
o teplotě od 10 do 100 °C v rozsahu od 0,1 do 1,75 g/100 ml.

Japonska je příjem soli denně
dokonce 25 g a je to spojeno se
zřetelně vyšším výskytem vysokého
krevního tlaku. Poslední výzkumy
ukazují, že všechny dvouleté děti
u nás překračují denní doporučený
příjem soli, což pro ně může být
velký problém do budoucna.
Většina lidí tedy přijímá soli příliš
mnoho. Čím je to způsobeno?

V drtivé většině hlavně potravinami,
které konzumujeme. Hlavními zdroji
jsou uzeniny, suché salámy, tavené
sýry, popcorn, chipsy, instantní
polévky nebo třeba i sójová omáčka.
Poslední studie dokonce potvrdily,
že sůl působí na naše centra
libosti podobně jako čokoláda
nebo cukr. Navíc dosolené např.
oříšky, tyčinky, mandle, rohlíky
apod., v nás vyvolávají následný
pocit libosti, který nás vede
k jejich dalšímu příjmu. Naše ruka
se prostě nezastaví, dokud není
miska prázdná. A to samozřejmě
potravinářskému průmyslu
vyhovuje. Nadměrně se solí ryby,
sýry (balkánský, niva, olomoucké
tvarůžky), hořčice i kečup.
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V čem je hlavní význam soli
pro organismus?

Sůl, obsahující sodík, je minerál,
který naše tělo potřebuje ke správné
funkci buněčných struktur, pro
svalovou činnost, k přenosu
nervových vzruchů a určuje objem
tekutiny v buňkách i v našich
cévách. Hlavní roli v udržování
hladiny sodíku a tělesných tekutin
mají ledviny. Přijímáme-li hodně
soli, povzbuzuje to náš organismus
k vyššímu příjmu tekutin a tím se
zvýší i celkový objem tekutin v těle.
Výsledkem může být vysoký krevní
tlak neboli hypertenze. A protože
sůl obvykle vyvolává chuť na
sladké, přispívá i ke vzniku
obezity.
A co působení soli na kůži?

Určitě nelze zpochybňovat vliv
koupání v moři či lázeň s mořskou
solí na naše zdraví. Kromě sodíku
jsou v ní další minerály a stopové
prvky, jako je draslík, bróm,
hořčík či vápník. Mořská sůl
působí antibakteriálně, naše kůže
regeneruje nebo se uzdravuje, což
určitě potvrdí pacienti s lupenkou.
Ale mohou se tak řešit také záněty
močového měchýře nebo záněty

gynekologického původu. Slaný
tělový peeling je mezi ženami
hodně oblíbený a často popisují jeho
relaxační i zdravotní účinky.
Jak poznáme, že nám sůl chybí?

Dochází k tomu hlavně po déle
trvající fyzické aktivitě, zvýšeném
pocení v horkém nebo vlhkém
prostředí, ale třeba i při stresu.
Ztráty soli a tekutin mohou způsobit
i některé léky. Při ztrátách soli se
dostavují křeče hlavně v dolních
končetinách, slabost, únava, bolesti
hlavy a může dojít i ke ztrátám
vědomí.
Co dalšího je důležité pro zdravě
fungující organismus?

Zdraví obecně prospívá dostatek
spánku, racionální strava (bez
dosolování pokrmů) a já bych
vyzdvihl navíc ještě pohybovou
aktivitu. Toto je relativně nejlevnější
způsob, jak dosáhnout pocitu zdraví
i pěkné postavy. Pohyb působí navíc
proti stresu a zlepšuje náladu. Když
pravidelně a dostatečně sportujeme,
občasný vyšší příjem soli nám
nemusí vadit. Pokud sportujeme,
tak také přemýšlíme o své stravě
a o její přípravě. Zamýšlíme se
nad celkovým příjmem bílkovin,
sacharidů, tuků, stopových prvků,
iontů včetně soli a celkovou
energetickou hodnotou svého
jídelníčku.
Přibývá lidí, kteří si stravu hlídají,
dělají v tom nějaké chyby?

To, že nad složením stravy lidé
přemýšlí, vidíme i v naší nutriční
poradně. Často jsou pacienti
překvapeni, co vše byli schopni
dříve jíst a jak je jim lépe, když
svůj jídelníček změnili. O hubnutí,
zdraví a racionálním jídelníčku dnes
najdeme tisíce odkazů v literatuře
a zejména na internetu. Vždycky

jsem pobaven, když mi pacienti
sdělí, že vlastně všechno o výživě
ví a jen potřebují někoho nad sebou.
Když se jich zeptám, zda čtou obaly
na potravinách a vědí, která z nich
obsahuje nejvíc energie, cukru, tuků
či soli, nebo třeba i vlákniny, téměř
vždy mlčí.

Napařovací
síto PRESTO Steam
∅ 20 cm. 209,∅ 24 cm. 259,-

Jaké jsou další mýty v hubnutí?

Snad všichni mají představu, že
musí jíst pět i šestkrát denně.
To ale není pravda, pokud to
někomu vyhovuje, může jíst i jen
dvakrát denně. Každý je jiný, je
třeba respektovat jeho návyky
a konstituci. Pauzy mezi jídly by
měly být minimálně tři hodiny,
aby organismus měl čas potravu
zpracovat a také si odpočinout.
Hlavně by měl každý snídat. Pokud
ale někdo celý život nesnídal, už se
to obvykle ve stáří nenaučí. Mnoho
lidí se také domnívá, že se tloustne
po sacharidech a proto je nejí. To
je ale chyba, sacharidy rozhodně
organismus potřebuje.
Doporučujete vaření v páře?

Pro mnoho lidí je vaření zdlouhavé,
ale příprava na páře je skutečně
jednoduchá a velmi zdravá. Všichni
bohužel spěchají, proto jsou také
populární krabičkové diety. Pokud
se ale někdo chce uzdravit, pak si
musí vařit a do potravy investovat.
Často se setkávám s tím, že lidé
utratí peníze za oděvy, dovolenou či
elektroniku, ale investice do kvalitní
stravy se jim nepozdává. Přitom toto
je investice do zdraví a na celý život.
Největší problém vnímám u našich
dětí, které se obvykle stravují
velmi špatně, dospívající mládež se
stravuje extrémně špatně. Bohužel
obezita i cukrovka jsou stále větším
problémem, který už nemáme šanci
zastavit.

Co tedy poradit mládeži, třeba
smoothie a koktejly?

Určitě ano, je to snadný a moderní
způsob, jak do sebe dostat plno
živin. Osobně si dělávám smoothie
i různé šťávy, zejména ale v létě.
V zimě samozřejmě využívám
mražené ovoce. Mám rád kombinaci
ovoce a zeleniny. Je to výhodné, když
si chcete dát něco zdravého a přitom
i chutného. To se dá využít právě
i u dětí. Je super, když máte domácí
suroviny a pak je smoothie opravdu
velmi hodnotné a výživné.
A nějaký pamlsek za odměnu…

Už samotný ovocný koktejl může
být pamlskem, ale přiznám se, že
osobně miluji kávu. Dobrá káva nebo
čaj i s kouskem poctivé čokolády,
to uspokojí případné chutě. Osobně
mne také nabíjí pohyb. Ten bych
doporučil úplně všem, ovšem ne
rychlé sporty, raději kolo, chůze,
pomalý běh, posilování ve ﬁtness,
pilates a podobně. Pro začátek
stačí pár minut denně.

Salimetr ACCURA ukazatele:
Oranžová kontrolka „LOW“
Svítí – neslaný pokrm (max. 0,25 g soli / 100 ml)
Bliká – mírně osolený pokrm (0,26–0,75 g soli / 100 ml)
Zelená kontrolka „OK“
Svítí – přiměřeně osolený pokrm (0,76–1,25 g soli / 100 ml)
Červená kontrolka „!“
Svítí – přesolený pokrm (1,26–1,75 g soli / 100 ml)
Bliká – silně přesolený pokrm (více než 1,75 g / 100 ml)
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Namísto přílohy

Cuketové špagety, okurkové spirálky, nudličky
z červené řepy či mrkve... Se zeleninou a ovocem
nemusí být na talíři vůbec nuda. Spiralizér HANDY
se 3 druhy ozdobných čepelí promění klasiku
v originální styling, který nadchne dospělé i děti.
Své místo si najde také ve vegetariánských
a raw kuchyních.
Spiralizér
HANDY, 3 čepele
1049,-

799,-

Špagety

Extra panenský
E
olivový
o
olej
VITAMINO
V
300
3 ml / 230 g
209,2
149,1

Spirálové
plátky

Tenké
nudličky

Výrobek získal
ocenění

Odšťavňovač
HANDY

1599,-

Ať má váš život

šťávu!
Cítíte se vyšťavení a bez
energie? Odšťavněte raději
ovoce a zeleninu. Pitím
čerstvých šťáv přijmete
výrazně více živin, minerálů
a enzymů, než byste dokázali
během dne sníst. Navíc je
rychleji vstřebáte, nezatížíte
trávicí systém a do třetice –
žádná umělá ochucovadla ani
přidané cukry, pouze
okamžitý příval energie.
Na zdraví!

Masivní
svorka

Nádoba na
šťávu s víčkem
a odměrkou

Extra dlouhá
rukojeť pro
minimální
námahu

Ani vitamin nazmar
Bohatá, plná chuť a ryzí čistota
ovocné či zeleninové šťávy jsou
hlavními přednostmi ručního
odšťavňování. Při nízkých
otáčkách nedochází k zahřívání
surovin, tedy ani ke ztrátě vitaminů.
S Odšťavňovačem HANDY si váš
nápoj uchová maximum živin!

Od
Odšťavňovač
Gr
GrandCHEF
na pomeranče. 419,na citrony. 319,na limety. 259,-

Na citrusy silou páky
S rychlým vymačkáním dužiny
citrusů vám pomůže vysoce
účinný pákový mechanismus
odšťavňovačů GrandCHEF.

Nádoba
na suchou
dužinu
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Naplňte své dny

Smoothie mixér PRESIDENT s funkcí
pulzního mixování a noži z prvotřídní
nerezavějící oceli hravě zatočí s kousky
ovoce i zeleniny. Doslova za pár vteřin vám
vykouzlí lahodné smoothie, mléčný koktejl
i zdravou dětskou svačinku.
Skleněná nádoba o objemu 600 ml
vyniká vysokou odolností, objem za vás
pohlídá praktická odměrka. Svůj oblíbený
koktejl si můžete namixovat také přímo
v cestovní láhvi, která je součástí balení!
Hotový shake si tak ihned vychutnáte,
nebo vezmete s sebou.
Smoothie mixér
PRESIDENT 0,6 l
2 barvy

1499,V ceně cestovní
láhev pro smoothie
600 ml

antracitová

Jedna láhev nestačí?
Pořiďte si další!
Smoothie láhev
PRESIDENT 0,6 l
2 barvy
299,-

Tlačítko
pulzního
mixování

smetanová

Na výběr v oblíbené antracitové
nebo elegantní smetanové barvě.
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A je to tady. Příprava na letní sezonu odstartovala, novoroční předsevzetí se začínají
naplňovat a vy už se vidíte na pláži s drinkem v ruce? Pomůžeme vám!
Koktejl jako u moře

Sklenice
CREMA 500 ml
66,-

Lahodný drink si můžete dopřát kdykoliv
už nyní – Smoothie mixér PRESIDENT
vám v mžiku namixuje koktejl plný zdraví.
Připomeňte si prázdninovou atmosféru
např. jahodovým smoothie.
Sklenice
CREMA 350 ml
62,-

Digitální
kuchyňská váha
ACCURA

Lis na
zdravé tyčinky
DELLA CASA
419,-

500 g

5 kg

15 kg

329,-

přesnost 0,1 g
519,-

přesnost 1 g
619,-

přesnost 1 g
729,-

Energetická svačinka

Ani gram navíc

Mlsat lze i zdravě. V Lisu na zdravé tyčinky
DELLA CASA si hravě připravíte domácí
müsli a raw tyčinky podle své chuti, bez
zrnka cukru, zato s plnou hrstí oříšků.
Vlastní tyčinky ze směsi sušeného ovoce,
semínek, vloček, medu apod. můžete
pomocí lisu vytvarovat za studena nebo
v silikonových formičkách upéct v troubě.

S hlídáním váhy během vaření a pečení vám
pomohou Digitální kuchyňské váhy ACCURA
CURA
se třemi různými nosnostmi. Na displeji zobrazí
hmotnost na gram přesně, ta nejmenší
dokonce na desetiny gramu. Funkce
dovažování umožňuje vážit i několik
potravin najednou.
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Domácí jarní
a
Ať už chystáte svačinu svému školákovi nebo
čekáte návštěvu a přemýšlíte nad netradičními
jednohubkami a chlebíčky, tipů na výborné
pomazánky není nikdy dost. Vyzkoušejte ty naše!
Jsou stoprocentně domácí, z čerstvého, vlastnoručně
připraveného másla a krémového sýru.

1

c

b

Misky kulaté
GUSTITO
od 72,-

Nůž na máslo
PRESIDENT
189,-

149,-

2

4
56

3

1 Domácí
čerstvé máslo
• 250 ml 33% smetany
ke šlehání
• 1 lžíce zakysané
smetany • špetka soli
V Nádobě pro přípravu
másla DELLA CASA šlehejte
obě smetany intenzivně asi
2 minuty. Jakmile šlehací disk
začne klást odpor, v nádobě
vzniklo máslo. Cedicím
otvorem slijte podmáslí,
nádobu otevřete, dolijte
Nádoba pro přípravu 100 ml studené vody a osolte.
másla DELLA CASA
Krátkým šleháním znovu
269,promíchejte, na závěr slijte
vodu se zbytkem podmáslí.

2 Čerstvý krémový sýr
• 1 kg krémového jogurtu
(min. 3,7 % tuku) s bio kulturou
• 125 g zakysané smetany • 1/2 lžičky soli
Jogurt smíchejte se smetanou, přidejte sůl a připravte hladkou
krémovou směs. Do mísy vložte cedník, do něj rozprostřete
plátno a nasaďte kruhový rám. Jogurtovou směs přemístěte do
cedníku s plátnem, nasaďte víko a nechte 24 hodin při
pokojové teplotě odkapat do mísy. Sýr v plátně vyjměte
z cedníku a vyklopte do vypláchnuté a osušené mísy, uzavřete
víkem a uložte do ledničky. Při podávání doporučujeme
posypat pažitkou nebo naklíčenými semínky, které jsou
bohatým zdrojem vlákniny a vitaminů.
Výrobek získal
ocenění

189,Náš tip

Přimíchejte do hotového másla další suroviny
a vyzkoušejte ochucená másla šéfkuchaře Pavla:

a) Pikantní limetka
100 g změklého másla + 2 lžíce lístků koriandru,
kůra z 1 limetky, chilli podle chuti, špetka soli

b) Sýrové s bazalkou a sušenými rajčaty
100 g másla + 10 lístků bazalky, 2 lžíce strouhaného
parmazánu, 1 lžíce najemno sekaných sušených
rajčat, sůl

c) S příchutí Středomoří
100 g másla + 70 g černých oliv bez pecek
nasekaných najemno, 1 lžíce strouhané
pomerančové kůry, sůl

Souprava
pro přípravu
krémového sýru
DELLA CASA
419,-

319,-

Nakličovacíí
miska se
e
semínkyy
SENSE
E
259,--

3 Vajíčková pomazánka
z domácího krémového sýru

4 Pomazánka

• 4 natvrdo uvařená vejce
• 1 menší cibule
• 150 g krémového sýru
• 100 g změklého másla
• 50 g kořeněných okurek Gherkins
• 1 lžička hořčice • sůl, pepř

• 150 g domácího krémového sýru
• 80 g červených vařených fazolí
• 40 g sušených rajčat • 40 g cibule
• 1 stroužek česneku • sůl, pepř
• 1 lžíce nasekané bazalky

Cibuli a okurky nakrájejte na kostky, přidejte máslo,
domácí krémový sýr, hořčici a vše promíchejte.
Do směsi zapracujte nadrobno nakrájená vejce,
dochuťte solí a pepřem. Podávejte ozdobené
natvrdo vařeným vejcem, na stejná kolečka či
měsíčky vám ho pomůže nakrájet Kráječ na vejce
multifunkční PRESTO.

ze sušených rajčat a fazolí

Fazole, rajčata, cibuli a česnek vložte do Strunového
sekáčku HANDY a tahem struny nasekejte vše najemno.
Přimíchejte krémový sýr, bazalku, dochuťte
solí a pepřem.

Strunový
sekáček HANDY

619,Kráječ na vejce
multifunkční PRESTO

179,-

Konzistenci pomazánky
ovlivníte počtem tahů struny.
Sekáček naseká nahrubo,
najemno i na kašičku běžné
druhy zeleniny, ovoce i oříšky.
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Designová
chlebovka s mnoha plus!
Maximum prostoru, odnímatelná
zásuvka
zá
pro nůž na chléb a bambusové
víko
v s funkcí krájecího i servírovacího
prkénka. Sečtěte všechna tato plus
a výsledkem je moderní Chlebovka
ONLINE s nastavitelnými ventilačními
otvory, díky kterým vydrží chléb i pečivo
déle čerstvé. Máte svůj oblíbený nůž na
pečivo? Vložte jej přímo do zásuvky,
bude stále po ruce a zároveň
v bezpečí.

novinka
Chlebovka
ONLINE
42 × 24 cm

899,Domácí špaldový chléb
• 340 ml vlažné vody • 200 g pšeničné hladké mouky
• 150 g špaldové mouky • 100 g žitné mouky
• 10 g soli • 7 g sušených kvasnic
Všechny suché ingredience promíchejte, přidejte vodu a vypracujte těsto.
Hotové těsto vložte do Ošatky s miskou na domácí chléb DELLA CASA
a nechte kynout. Kulatý pekáč s poklopem GrandCHEF vyložte pečicím
papírem a při teplotě 220 °C v něm bochník pečte nejprve 30 minut přikrytý
poklopem, poté na dalších 10 minut poklop odložte, získáte tak krásně
křupavou kůrku. Při pečení nepřekračujte teplotu 230 °C.

Výrobek získal
ocenění

Ošatka s miskou
na domácí chléb
DELLA CASA
319,-

249,-

Kynutím v ošatce
získá chléb tvar
bochníku a také
typický rýhovaný
povrch

Kulatý pekáč
s poklopem
GrandCHEF
ø 32 cm, skleněný

899,Nůž na chléb
AZZA 22 cm

629,-

Máslenka na stůl
DELLA CASA

319,-
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Aby čerstvé

zůstalo čerstvé
Jsou vzduchotěsné, vodotěsné, udrží čerstvost a svěžest
skladovaných potravin. Přesně takové jsou plastové dózy
FRESHBOX, které už léta nabízíme ve čtyřech variantách.
Čtvercové, obdélníkové, kulaté a vysoké. Ale jedny jste určitě
postrádali – prostorné hluboké dózy, které jsou vhodné
pro skladování a přenášení opravdu velkého množství
potravin. Tady jsou!

novinka
Hluboké dózy
FRESHBOX
0,9 l; 1,6 l; 2,4 l;
3,5 l; 5,2 l; 7,8 l

od

119,-

Krájecí deska
VITAMINO
40 × 26 cm
519,-

399,-

Nože
s keramickou
čepelí VITAMINO
od 269,od

199,-

Vaši zeleninu ochrání juta!

Voňavá lednice

Stylové pytlíky 4FOOD jsou vyrobené z přírodní tkaniny juty,
která je mimořádně silná a přitom prodyšná, takže se výtečně
hodí na uchovávání potravin. Pro zachování maximální hygieny
jsou pytlíky uvnitř omyvatelné.

Dvouvrstvá podložka
absorbuje vlhkost z potravin
a umožňuje cirkulaci vzduchu.
Ovoce a zelenina vydrží déle
čerstvé a bez otlaků.

novinka

Provzdušňovací
podložka do
lednice 4FOOD
47 × 30 cm

Pytlík na zeleninu
4FOOD

109,2,5 l

139,-

8,5 l

199,-
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Sladké
Velikonoce jsou obdobím plným tradi
tradic a zvyklostí, a to nejen u nás, ale i v dalších zemích světa. Věděli jste
například, že ve francouzském
francouz k městě Haux se každoročně na Velikonoční pondělí připravuje obří omeleta až
pro tisíc lidí? V A
Americe si zase potrpí na ﬁgurky z čokolády a po Halloweenu je to druhý svátek, při kterém
tratí nejvíce peněz za sladkosti. I my, Češi, hostíme velikonoční koledníky nejrůznějšími sladkostmi. Pečeme
utratí
piškotového beránka, mazanec i veselé perníčky. Vyzkoušejte letos mezi dobroty přidat také vynikající bábovku.
A když je Česká republika jednou z největších makových velmocí, proč ne rovnou makovou? Kdo ví, třeba se
z našeho receptu stane vaše nová rodinná tradice.

Maková bábovka
• 600 g polohrubé mouky • 600 ml mléka • 300 g majonézy • 100 g máku namletého nahrubo
• 300 g cukru moučka • 24 g kypřicího prášku do pečiva • kůra z 1 citronu • tuk a strouhanka na vysypání formy
K mouce přisypte kypřicí prášek, mák, promíchejte a dejte stranou. Majonézu smíchejte s cukrem a citronovou kůrou, poté do
ní za stálého míchání střídavě zapracovávejte připravenou mouku s mákem a mléko. Těsto nalijte do vymaštěné, strouhankou
vysypané formy a pečte v troubě při 170 °C asi 80 minut.

Machr na mák
Unikátní keramický mlecí mechanismus
mlýnku HANDY pomele mák, semínka
sezamu, koriandr i jáhly. S nastavitelnou
hrubostí mletí se stane nepostradatelným
pomocníkem při pečení makové bábovky
i buchet.
Výrobek získal
ocenění

Mlýnek na mák
HANDY
949,-

749,-

Keramická forma
bábovka DELÍCIA

629,-
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Ve jménu keramiky
Pečením velikonočního beránka či sváteční nedělní bábovky
v keramické formě dodržíte tradici našich babiček se vším všudy. Tyto
masivní, silnostěnné formy zaručí, že upečenou dobrotu bez problémů
vyklopíte, těsto bude rovnoměrně propečené s dokonale vypracovanými
detaily. Díky atraktivní dvoubarevné glazuře navíc obě
formy skvěle poslouží jako stylová dekorace.

Keramická
Kerami
Ker
amiická
k
forma beránek
DELÍCIA

529,-

Pečení sladkého beránka je zvyk, který se traduje
od 17. století. Dříve se na Velikonoce podávalo
jehněčí maso, pro chudé rodiny však bylo příliš
drahé, a tak jej hospodyňky začaly nahrazovat
beránkem z piškotového těsta.
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Vykrajovátka
velikonoční
DELÍCIA, 8 ks

129,-

Výrobek získal
ocenění

Razítko
na sušenky
DELÍCIA,
6 velikonočních
motivů
319,-

229,Veselé sušenky
Umí toho víc než klasické vykrajovátko – obtiskne vám na sušenku
rovnou i krásný velikonoční obrázek. Postará se o to šestice
vyměnitelných raznic z odolného silikonu, které jsou důmyslně uskladněné
v integrovaném zásobníku. Stačí vyměnit motiv a mix oveček, motýlků,
zajíčků nebo kuřátek může putovat do trouby.
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Oboustranná
vykrajovátka
DELÍCIA
4 druhy
119,kuřátka,
4 velikosti

vajíčka,
8 velikostí

zajíčci,
4 velikosti

89,-

motýlci,
4 velikosti
Cukrářská
zdobicí tužka
DELÍCIA
319,-

Jedna, dvě, otoč mě
Čtyři nebo dokonce hned osm velikostí v sobě
ukrývají Oboustranná vykrajovátka DELÍCIA.
Jsou stohovatelná, skladná a co potěší děti – jsou
skvělá i pro vykrajování tvarů z plastelíny.

249,-

Netradiční včelí úlky
Šikovné formičky vám usnadní
přípravu originálního velikonočního
cukroví, obdoby včelích úlků neboli vosích
hnízd. Souprava obsahuje 3 otevírací formičky
s jarními motivy, patentem chráněné tvořítko
dutinek a integrované vykrajovátko lineckých koleček.
Formičky na
plněné cukroví
DELÍCIA,
3 velikonoční
tvary

Váleček s nastavitelnou
tloušťkou těsta DELÍCIA
489,-

369,-

149,Vykrajovátka
velikonoční na
linecké cukroví
DELÍCIA, 8 ks
139,-

Na krásně
hladké těsto
Silikonový vál neklouže po stole,
těsto se na něm lehce rozválí a díky
klipu je perfektně skladný.

Vály s klipem
DELÍCIA
SiliconPRIME

od

419,-
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Ventil pro
snadné sání

(Za)bavte

děti!

U stolu nebo na hřišti, děti se
chtějí bavit v každé situaci. Vydejte
se s nimi po stopách malých
dinosaurů, třeba i u společného
nedělního oběda. Kdo je najde
na dně talíře jako první?
S dinosaurem chutná lépe
Naučit se samo jíst je pro každé dítě velká událost.
Roztomilí dinosauříci mu pomohou! Dětské nádobí
DINO s veselými pravěkými motivy je vyrobené
z prvotřídního plastu, je vhodné do mikrovlnné trouby,
a aby malému strávníkovi neklouzalo po stole, je
opatřeno protiskluzovou úpravou. Talířky a misky
jsou k dispozici samostatně nebo s praktickým
poklopem, takže když si vaše dítko udělá během jídla
přestávku, jednoduše pokrm přiklopíte a schováte na
později. Přikrytý zůstane déle teplý, při skladování
v lednici neosychá.
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Hrníček
s víčkem DINO

149,Hrníček s velkými úchyty je
opatřený silikonovým ventilem
pro snadné sání.

Velká miska DINO
Objemnější
miska je ideální
na dětmi oblíbené
špagety.

96,s poklopem
149,-

Talíř DINO

99,s poklopem
159,-

Miska DINO

82,s poklopem
139,-

Jiří Hoferek
designér, TESCOMA
„Z vlastní zkušenosti vím, že představy dětí a rodičů, kdy se má
jíst, se často zásadně liší. Proto jsem k talíři a oběma miskám
navrhl i praktický poklop.“
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PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA
BENEŠOV, Tyršova 175
BLANSKO, Vodní 2
BRNO, Galerie Vaňkovka
BRNO, Olympia Brno
BRNO, OD Vichr, Kobližná 19
BRNO, NC Královo Pole
BRNO, Líšeň, Masarova 7
BRNO, Strašil, Ečerova 2b
BRUNTÁL, OD Rex Market, Dr. E. Beneše 29
BŘECLAV, nám. T. G. M. 17
ČESKÁ LÍPA, Berkova 107
ČESKÁ TŘEBOVÁ, J. Pácla 168
ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 18
DĚČÍN, OC Pivovar
DOMAŽLICE, nám. Míru 125
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Horní 26
FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda
FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552
HAVÍŘOV, OD Elan
HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568
HODONÍN, Národní třída 3798/50
HRADEC KRÁLOVÉ, OC Atrium
HRADEC KRÁLOVÉ, OC AUPARK
HRADEC KRÁLOVÉ, OC Futurum
HRANICE, nám. 8. května 368
CHEB, Obrněné brigády 552/33
CHOMUTOV, OC Chomutovka
CHRUDIM, Havlíčkova 100
IVANČICE, Expert Elektro, Oslavanská 1597
JABLONEC NAD NISOU, OC Central
JESENÍK, Hobby Market, Karla Čapka 237
JIČÍN, Valdštejnovo náměstí 59
JIHLAVA, Benešova 1258/9
JIHLAVA, OC CityPark
JINDŘICHŮV HRADEC, Rybniční 187
KARLOVY VARY, OC Varyáda
KARVINÁ, OC KORSO KARVINÁ
KLADNO, OC Central
KLATOVY, Vídeňská 68
KOLÍN, OC Futurum
KONICE, Masarykovo nám. 31
KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046

KRNOV, OD Prior, Zámecké náměstí 4
KROMĚŘÍŽ, Kovářská 19/4
LIBEREC, OC Forum Liberec
LIBEREC, OC NISA
LITOVEL, Dostál, Palackého 852/2
LITVÍNOV, nám. Míru 336
MILEVSKO, Masarykova 181
MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Stupka Home,
Pivovarská 130/4
MOST, OC Central Most
NÁCHOD, Kamenice 109
NOVÝ JIČÍN, Galerie Tabačka
NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21
OLOMOUC, Galerie Moritz
OLOMOUC, OC Šantovka
OLOMOUC, Dolní náměstí 47
OPAVA, OC Breda
OPAVA, Horní nám. 58
OSTRAVA, Avion Shopping Park
OSTRAVA, Forum Nová Karolina
OSTRAVA, OC Futurum
OSTRAVA, OC Laso
PARDUBICE, OC Albert
PARDUBICE, tř. Míru 68
PELHŘIMOV, Jaroš, Palackého 67
PÍSEK, Velké náměstí 27/19
PLZEŇ, Galerie Slovany
PLZEŇ, OC Olympia Plzeň
PLZEŇ, Pražská 81/9
POHOŘELICE, ABK, Komenského 259
PRAHA 1, Florentinum
PRAHA 1, OC Quadrio
PRAHA 1, Žitná 29/606
PRAHA 2, Francouzská 14
PRAHA 4, Westﬁeld Chodov
PRAHA 4, OC DBK, Budějovická
PRAHA 5, OC Galerie Butovice
PRAHA 5, Metropole Zličín
PRAHA 5, OC Nový Smíchov
PRAHA 6, OC Šestka
PRAHA 7, Centrum Stromovka
PRAHA 9, Centrum Černý Most

PRAHA 9, Galerie Harfa
PRAHA 9, OC Letňany
PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy
PRACHATICE, ELEKTRO KADLEC,
Zvolenská 339
PROSEČ, Záboří 93
PROSTĚJOV, OC Zlatá brána
PRŮHONICE-ČESTLICE, OC Albert
PŘEROV, Galerie Přerov
PŘÍBRAM, Prodok, nám. 17. listopadu 298
RAKOVNÍK, Ottova 89
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
Masarykovo nám. 176
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OD HEL,
Staré náměstí 51
SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244
STRAKONICE, Podskalská 316
ŠUMPERK, Hlavní třída 3061/20
TÁBOR, OD Dvořák
TEPLICE, OC Galerie
TEPLICE, OC Olympia Teplice
TŘEBÍČ, Komenského náměstí 141
TŘEBOŇ, Kuchyňka Dušák, Táboritská 564
TURNOV, Antonína Dvořáka 296
TÝN NAD VLTAVOU, Horní Brašov 266
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71
UHERSKÝ BROD, K&K, Masarykovo nám. 103
UNIČOV, Dostál, Hrubého 704
ÚSTÍ NAD LABEM, OC Forum
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853
VOTICE, Komenského 156
VRCHLABÍ, Krkonošská 16
VSETÍN, Elpos, Dolní náměstí 314
VSETÍN, Smetanova obchodní galerie
ZÁBŘEH, Lešetínská 894/1
VYŠKOV, Jana Šoupala 491/1
ZLÍN, OC Centro Zlín-Malenovice
ZLÍN, OC Zlaté Jablko
ZNOJMO, Expert Elektro, Brněnská 19
ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4
ZNOJMO, Velká Michalská 190
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

Kompletní seznam prodejních míst TESCOMA najdete na www.tescoma.cz/prodejny.
ZNAČKOVÝ ESHOP na www.eshop.tescoma.cz, pro telefonické objednávky volejte ZDARMA
na telefonní číslo 800 140 770 každý den od pondělí do neděle v době 9.00 – 21.00 hodin (kromě státních svátků).
Při nákupu nad 999 Kč je doprava ZDARMA nebo si zboží zdarma rezervujte v prodejně k osobnímu odběru.
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Vybírejte online
Zaregistrujte se a získejte
Kartu výhod
Z každého nákupu v prodejně
i eshopu získáte body, které
zlevní příští nákup
Speciální členské slevy
Možnost do 2 týdnů
vyměnit zakoupené
zboží bez udání
důvodu
Už nemusíte
schovávat účtenky,
vaše nákupy budou
evidovány u nás
a na účtenku
se můžete kdykoliv
podívat nebo si ji
vytisknout

a rezervujte
si zboží ve své
prodejně
Stačí si ho jednoduše rezervovat na
www.eshop.tescoma.cz a následně
vyzvednout v některém z 90 Prodejních
center TESCOMA po celé republice.
K vyzvednutí vám nákup nachystáme už
za několik hodin (nejpozději do dvou
pracovních dnů), a to zcela zdarma.
Rezervované zboží si navíc můžete
v klidu na prodejně prohlédnout
a vyzkoušet.

www.tescomaklub.cz

Podívejte se, jak naše výrobky
fungují a co všechno umí!
Stačí kliknout!
Pro většinu produktů totiž máme skvělá videa. Najdete je
u jednotlivých výrobků na našem webu a v eshopu, případně
přímo za lomítko jednoduše napište konkrétní kód a už to frčí!
Např. Oválný pekáč s poklopem GrandCHEF. Kód 629086
www.tescoma.com/video/629086

česká značka s nápady

Ponořte se do toho!

Praktický Tyčový mixér PRESIDENT s nastavitelnými otáčkami a pulzním
mixováním vám pomůže ponořit se do vaření naplno. Ať už v dodávané mixovací
nádobě nebo přímo v hrnci, snadno s ním připravíte omáčky, polévky, pyré,
majonézy a celou řadu tekutých pokrmů. Multifunkční víčko nádobu vzduchotěsně
uzavře a poslouží i jako protiskluzové dno. Tyčový mixér s příslušenstvím obsahuje
navíc sekací nádobu a šlehací metlu pro přípravu pomazánek a těst.

• Nastavitelné otáčky
• Pulzní mixování
• Mixovací nádoba
• Protiskluzové
multifunkční víčko
• Objem mixovací
nádoby 800 ml
• Příkon 800 W

novinka
Tyčový mixér
PRESIDENT

1499,-

novinka
Tyčový mixér
PRESIDENT,
s příslušenstvím

1999,-

česká značka s nápady

