
Nádobí 
JACQUARD

od 99,-

Pekáče 
s poklopem 
GrandCHEF

od 899,-

Sklenice na  
červené víno  
CHARLIE 450 ml, 6 ks

399,- 

podzim/zima 
katalog

česká značka s nápady

https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-cervene-vino-charlie-450-ml-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/pekac-s-poklopem-grandchef-34-x-19-cm-skleneny


Stolní mixér 
PRESIDENT 1,8 l
Kód 909040

2999,-

Naplňte své dny

energií
Stolní mixér PRESIDENT  
Dokonalý pro přípravu jemných 
koktejlů, lahodných smoothie, 
krémových pyré, ledové tříště 
i palačinkového těsta.

• Mimořádně ostré nože
• Plynulé regulování otáček
• Několik programů
• Funkce pulzního mixování
• Tichý chod
• Masivní skleněná nádoba 1800 ml
• Příkon 1800 W
• Až 22000 otáček za minutu

Atraktivní balení 
Luxusní dárek, kterým 
zaručeně potěšíte!

novinka 
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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

Zaregistrujte se a získejte 
Kartu výhod

Pravidla věrnostního programu 
TESCOMA klub nalezenete na

www.tescomaklub.cz

4  Stolování jako rituál 
Trendy tvary i barvy  
pro každý stůl.

17  Provoněná domácnost 
Vůně mají magickou moc.

23  Oslaďte si život 
Vstupte do světa vanilky a kakaa.

46  Dvakrát važ, jednou vař 
Vaření a pečení pod kontrolou.

48  Omamné kávové aroma 
Vše pro poetické okamžiky 
i na bujarou párty.

69  Vařte s úsměvem 
Láska k jídlu začíná v kuchyni.

84  Ať to má říz! 
Zaostřeno na nože.

97 Vše do vaší kuchyně 
 Nechybí vám něco?

108 Chuť Itálie 
 Jižanská hostina může začít.

113  Asie, tajemství východu 
Za vším hledejte wok.

116  Štědrý večer nastal… 
Jak připravit dokonalou večeři.

118  Zdravé je dobré 
Naplňte své dny čerstvou energií.

130  Útulný domov 
Jak mít domácnost jako 
ze škatulky?

138  To nejlepší pro děti 
Velké radosti pro  
malá bříška.

Co najdete uvnitř:

Milí zákazníci,
závěrečné měsíce roku jsou dle tradic spojeny s kouzly a magií. Proto jsme  
pro vás vyčarovali řadu produktů, se kterými proměníte svou domácnost jako 
mávnutím kouzelného proutku v přívětivou, osvěžující oázu, do níž se budete 
vždy rádi vracet.

Zalistujte následujícími stránkami a nechejte se unášet na vlně domácí pohody. 
Opět vás překvapí, kolik praktických produktů vám může usnadnit každý den. 
Nadchnou vás nejen svou funkčností, ale také atraktivním designem.

Mezi nejzajímavější novinky patří výkonný stolní mixér, se kterým vytvoříte 
dokonale jemné pyré, nebo reprezentativní kontaktní gril, jímž oslníte 
své hosty, ale také luxusní sady nádobí pro všední i slavnostní stolování, 
dekorativní difuzéry, rozkošné šálky na kávu a mnoho dalšího.

K pocitu dobré pohody významně přispívá nejen hledisko estetické,  
ale také zdravotní, proto jsme pro vás připravili desítky zdravotně nezávadných 
a ekologicky šetrných produktů. Mezi nimi také roztomilé nádobí pro 
nejmenší děti. Hádejte, jaký je na něm obrázek? A co myslíte, jakou barvu má 
stylová sada nového mininádobí? Tipněte si, jak voní eco čističe, proti kterým 
nemá špína šanci, a kolik máme forem na bábovku?!

Hravě si vyberete i skvělé dárky pro každého!

Vaše radost je i naší radostí, 

váš tým TESCOMA

mailto:tescoma@tescoma.cz
http://fb.com/tescoma.cz
http://tescoma.cz/
http://eshop.tescoma.cz/
mailto:tescoma@tescoma.cz
http://www.tescomaklub.cz/


Stolování jako rituál
Chcete mít šťastnou a spokojenou rodinu? Zaveďte společné 

stolování! Zlepšuje vzájemné vztahy, rodinnou atmosféru 
a dokonce i chování a prospěch dětí ve škole! Společné 

jídlo patří k příběhu lidstva, protože dává pocit řádu, 
sounáležitosti a bezpečí.

Romantika kdykoliv si budete přát
Nechte se okouzlit a vychutnejte si skutečnou romantiku s luxusním 
porcelánovým nádobím CHARMANT. Idylickou atmosféru navodí už 
na první pohled. Potěší při podzimním posezení s přáteli, při nostalgických 
zimních večerech a na jaře či v létě v rozkvetlé zahradě se bez něj jednoduše 
neobejdete. Barvy můžete dle libosti kombinovat, všechny k sobě ladí.

•  S elegantním okrajem z pravého zlata
• Výroba, zdobení i zlacení je ruční

• Jedinečné tvary, jemná glazura
•  Vhodné pro slavnostní i běžné stolování

Porcelánové nádobí

Charmant
 novinka 

od 199,-
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Dezertní talíř ∅ 19 cm 
Kód 388750. 259,-

Šálek na espresso, 
s podšálkem 120 ml 
Kód 388770. 249,-

Hrnek 350 ml
Kód 388774. 249,-

Šálek na čaj, 
s podšálkem 250 ml
Kód 388772. 349,-

Miska ∅ 12 cm 
Kód 388760. 199,-
Miska ∅ 15 cm 
Kód 388762. 299,-

Porcelánové 
nádobí CHARMANT

zelená 

růžová 

bílá 

Mělký talíř ∅ 26 cm 
Kód 388752. 399,-

Oválný podnos 36 cm 
Kód 388756. 499,-

Konvice na čaj 800 ml
Kód 388780. 899,-

Limitovaná edice
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https://eshop.tescoma.cz/novinky?f=product-line:21647
https://eshop.tescoma.cz/konvice-na-caj-charmant
https://eshop.tescoma.cz/ovalny-podnos-charmant-36-cm
https://eshop.tescoma.cz/melky-talir-charmant-26-cm


Keramické 
nádobí LIVING

od 199,-

Dezertní talíř 
∅ 21 cm
Kód 388220
199,-

Mělký talíř 
∅ 26 cm
Kód 388222
349,-

Miska 
∅ 15 cm
Kód 388228
249,-

Šálek 
na espresso, 
s podšálkem 
120 ml
Kód 388234
199,-

Hrnek 350 ml
Kód 388238
199,-

Hluboký talíř 
∅ 19 cm
Kód 388224
269,-

modrá 

zelená 

červená

bílá 

hnědá 

Rustikál v moderním střihu
Nádobí LIVING 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.

Prostírání FLAIR SHINE  
45 × 32 cm, 6 barev. 99,-
Dolaďte barevně svůj stůl pomocí 
elegantního prostírání FLAIR SHINE 
z omyvatelného syntetického materiálu.

perleťová
Kód 662061

zlatá
Kód 662065

bronzová
Kód 662066

zelená
Kód 662063

červená
Kód 662062

lila
Kód 662064

 Jak se půvabné nádobí LIVING 
 blýsklo v moderním horském hotelu 
 ENDEMIT Boutique Hotel & Spa, 
 se dočtete na straně 96. 

 novinka 

Spolu jim to sluší

https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/living
https://eshop.tescoma.cz/prostirani-ubrusy-ubrousky-a-podlozky?f=product-line:5898


Podlehněte emocím
Keramické nádobí EMOTION promění běžné stolování v mimořádnou 
událost! Jeho čtyři barvy můžete odvážně kombinovat a vytvořit 
tak na jídelním stole pestrou škálu emocí. Pod unikátní krakelovou 
glazurou se během vypalování vytváří dekorativní mikroprasklinky, 
které povyšují všechny talíře, misky a hrnky EMOTION na malá 
umělecká díla.

 hnědá 

 modrá 

 zelená 

 šedá 

Hluboký talíř
∅ 19 cm
Kód 388024
249,-

Dezertní talíř
∅ 20 cm
Kód 388020
229,-

Mělký talíř
∅ 26 cm
Kód 388022
299,-

Hrnek
440 ml
Kód 388036
159,-

Miska
∅ 14 cm
Kód 388028
189,-

červená
Kód 662095

hnědá
Kód 662096

perleťová
Kód 662093

smetanová
Kód 662092

zelená
Kód 662094

Keramické 
nádobí EMOTION

od 159,-

Prostírání FLAIR FRAME  
45 × 32 cm, 5 barev. 89,-
Oslnivé žakárové tkaniny nás inspirovaly při 
tvorbě prostírání FLAIR FRAME z omyvatel-
ného materiálu. Jejich decentní žakárový 
vzor povznese každé stolování.

Každý kus je originál! 

Emotion

7

https://eshop.tescoma.cz/produktove-linie/detail/emotion
https://eshop.tescoma.cz/prostirani-ubrusy-ubrousky-a-podlozky?f=product-line:21122
https://eshop.tescoma.cz/hrnek-emotion-440-ml?pos=2


21 × 14 cm
Kód 428820

99,-

30 × 20 cm
Kód 428822

169,-

35 × 25 cm
Kód 428824

239,-

40 × 14 cm
Kód 428826

169,-

∅ 30 cm 
Kód 428830

239,-

Servírovací desky 
GrandCHEF

Výjimečné a noblesní
Břidlicové servírovací  
desky dodají prezentaci 
vašich pochoutek luxusní 
rozměr. Jsou vyrobeny 
štípáním z přírodního 
materiálu a každá má 
svůj jedinečný charakter. 
O stabilitu se starají 
protiskluzové nožky.

od 99,-

Nedbale elegantní styl
Linie JACQUARD reaguje na trend návratu k přírodním materiálům a byla 

inspirována otiskem žakárové textilie do keramické hrnčířské hlíny. Dekor žakáru se 
na nádobí v jemných barevných nuancích objevuje a zase vytrácí, každý kus je proto 

originál. Jako celek na prostřeném stole vytváří JACQUARD neopakovatelný efekt nedbalé 
a přitom dokonalé elegance.

od 99,-

 šedá 

 modrá 

Hluboký talíř
∅ 17 cm
Kód 387924
169,-

Dezertní talíř
∅ 20 cm
Kód 387920
149,-

Mělký talíř
∅ 26 cm
Kód 387922
199,-

Hrnek
380 ml
Kód 387936
99,-

Miska
∅ 14 cm
Kód 387928
129,-

Keramické 
nádobí JACQUARD

 novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-deska-grandchef-30-cm
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-deska-grandchef-21-x-14-cm
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-deska-grandchef-30-x-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-deska-grandchef-35-x-25-cm
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-deska-grandchef-40-x-14-cm


diamanty  
37 × 18 cm 
Kód 664620

40 × 26 cm  
Kód 664640

liány  
37 × 18 cm  
Kód 664624

40 × 26 cm  
Kód 664644

mikádo  
37 × 18 cm 
Kód 664626

40 × 26 cm 
Kód 664646

kruhy  
37 × 18 cm 
Kód 664628

40 × 26 cm 
Kód 664648

červená

oranžová

lim
etková

sm
aragdová

m
odrá

bílá

FANCY HOME
Jídelní nůž. Kód 398010. 59,- / Jídelní vidlička. Kód 398012. 59,-
Polévková lžíce. Kód 398014. 59,- / Čajová lžička. Kód 398016. 49,-

Příbory 
FANCY HOME
6 barev

od 49,-

Dodejte stolování glanc!
Elegance, lehkost a nadčasovost se snoubí v transparentních 
podnosech GLANCE z odolného plastu, který je vhodný pro 

přímý styk s potravinami. Jejich velkou výhodou je nízká 
váha, pevnost, odolnost i snadná omyvatelnost. Jsou 

ověřeným doplňkem při servírování. Podnosy GLANCE 
mají dvě velikosti a čtyři různé vzory – stolování 

tak dodají pokaždé jiný šmrnc.

Party vidličky 
PRESTO, 20 ks
Kód 420981
76,-

Z kvalitních nerezových příborů s rukojetí v šesti veselých barvách 
přímo sálá pozitivní energie. A protože je nabízíme jednotlivě, 
po kusech i barvách, můžete si je sami kombinovat podle 
vlastního vkusu nebo příležitosti. Na výběr máte z atraktivní bílé, 
limetkové, oranžové, červené, smaragdové a modré.

Pozvěte ke stolu

barvy

37 × 18 cm

129,-
40 × 26 cm

179,-

Podnosy GLANCE

 novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/podnos-glance-40-x-26-cm-liany
https://eshop.tescoma.cz/podnos-glance-37-x-18-cm-kruhy
https://eshop.tescoma.cz/podnos-glance-40-x-26-cm-diamanty
https://eshop.tescoma.cz/podnos-glance-37-x-18-cm-mikado
https://eshop.tescoma.cz/party-vidlicky-presto-20-ks
https://eshop.tescoma.cz/pribory?f=product-line:19537


MICHELLE
Kód 391500

VERONICA
Kód 391520

CLARA
Kód 391540

VICTORIA
Kód 391560

Jídelní příbory,
souprava 24 ks 
různé druhy

1299,-

Atraktivní balení 
Luxusní dárek, kterým 
zaručeně potěšíte!

 Klasické křivky i minimalistický design, ideální proporce.  
 Soupravy příborů z prvotřídní nerezavějící oceli. 

Luxusní požitek z každého sousta
Jídelní příbory TOSCANA vás budou provázet celý život! Jsou vyrobeny 

kováním z jediného kusu prvotřídní nerezavějící oceli, skvěle 
padnou do ruky a vyjádří vaši osobitost i sílu. Masivní provedení 

a originální špičkový design řadí tuto soupravu do nejvyšší 
kategorie příborů pro stolování. 10 let záruka.

Jídelní příbor 
TOSCANA,
souprava 24 ks
Kód 397006
2399,- 

1799,-

https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-toscana-souprava-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-michelle-souprava-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-veronica-souprava-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-clara-souprava-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-victoria-souprava-24-ks


Luxusní dárek, kterým 
zaručeně potěšíte! 
Kvalitní nerezové příbory 
v atraktivním balení.

perleťová
Kód 662070

písková
Kód 662072

hnědá
Kód 662074

antracitová
Kód 662076

Jídelní příbor 
CLASSIC,
souprava 24 ks
Kód 391406

1299,-

OPUS STRIPES 
Dezertní talíř
∅ 20 cm. Kód 385120. 109,-
Mělký talíř
∅ 27 cm. Kód 385124. 169,-
Hluboký talíř
∅ 22 cm. Kód 385128. 139,-

Dokonalé každý den
Příbory CLASSIC byly našimi designéry vyvinuty pro každodenní i slavnostní 

stolování. Každodenní znamená kvalitu, solidnost i praktičnost, slavnostní 
znamená ladné minimalistické tvary a špičkové zpracování. Příbory CLASSIC 

jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli.

Nerezové příbory CLASSIC

Prostírání 
FLAIR RUSTIC 

45 × 32 cm, 4 barvy

99,-

1. Jídelní nůž, 2 ks. Kód 391420. 179,- / 2. Jídelní vidlička, 3 ks.  
Kód 391421. 179,- / 3. Polévková lžíce, 3 ks. Kód 391422. 179,-  
4. Čajová lžička, 6 ks. Kód 391423. 189,- / 5. Mocca lžička, 6 ks.  

Kód 391424. 169,- / 6. Lžička na zmrzlinu, 3 ks. Kód 391427. 119,-  
7. Vidlička na moučník, 3 ks. Kód 391426. 129,- / 8. Vidlička  

koktejlová, 3 ks. Kód 391425. 119,- / 9. Lžička na kávu 
 latte, 3 ks. Kód 391428. 159,- / 10. Lžička na limonádu, 3 ks.  

Kód 391429. 179,- / 11. Dezertní nůž, 2 ks. Kód 391430. 149,- 
12. Dezertní vidlička, 3 ks. Kód 391431. 149,-

13. Dezertní lžíce, 3 ks. Kód 391432. 149,-
14. Nůž na rybu, 3 ks. Kód 391435. 149,-

15. Vidlička na rybu, 3 ks. Kód 391436. 139,-
16. Steakový nůž, 2 ks. Kód 391438. 179,-

17. Steaková vidlička, 3 ks.  
Kód 391439. 159,- 

od 119,-

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 3 4 5 6 7 8

Dekorativní 
jemné vroubky 
dodávají punc 
elegance
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https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-classic-souprava-24-ks
https://eshop.tescoma.cz/pribory?f=product-line:2762
https://eshop.tescoma.cz/talire?f=product-line:2551
https://eshop.tescoma.cz/prostirani-ubrusy-ubrousky-a-podlozky?f=product-line:5911
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Porcelán GUSTITO
1. 14 × 10 cm. Kód 386062. 129,-  
 17 × 12 cm. Kód 386064. 199,-  
 20 × 15 cm. Kód 386066. 249,- 
2. 25 × 25 cm. Kód 386114. 349,-
3. ∅ 8 cm. Kód 386078. 69,-  
 ∅ 10 cm. Kód 386080. 89,-  
 ∅ 12 cm. Kód 386082. 129,- 
4. 14 × 14 cm. Kód 386042. 119,- 
 17 × 17 cm. Kód 386044. 189,-

od 69,-

5. 38 × 16 cm. Kód 386122. 359,- 
6. 38 × 16 cm. Kód 386124. 399,-
7. 24 × 7 cm. Kód 386020. 139,-
8. 24 × 7 cm. Kód 386022. 179,-
9. 12 × 10 cm. Kód 386016. 129,-
10. 12 × 7 cm. Kód 386010. 89,-
11. 12 × 10 cm. Kód 386014. 119,-

Jeden design,  
spousta možností
V elegantní linii sněhobílého 
porcelánu GUSTITO bude 
vaše pohoštění vždy vypadat 
perfektně. Kombinujte misky 
a podnosy podle vlastní fantazie, 
GUSTITO má na každou dobrotu 
správný tvar i velikost. 

12.  Elektrický mlýnek na sůl  
VITAMINO. Kód 642779. 599,-

13.  Elektrický mlýnek na pepř  
VITAMINO. Kód 642778. 599,-

14.  Nádoba na olej VITAMINO 
250 ml. Kód 642772. 189,-

15.  Skleněné mísy GIRO 
∅ 12 cm. Kód 389212. 69,-  
∅ 16 cm. Kód 389216. 109,- 
∅ 20 cm. Kód 389220. 139,-  
∅ 24 cm. Kód 389224. 199,- 
∅ 28 cm. Kód 389228. 279,-

16.  Kleště na salát GrandCHEF 
Kód 428729. 299,-

17.  Prostírání FLAIR FRAME  
45 × 32 cm, červená  
Kód 662095. 89,- 
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https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:2563
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:2730
https://eshop.tescoma.cz/dochucovani?f=product-line:5392
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:2730
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:2563


1

3

4

5

6

2

Dóza na máslo 
GUSTITO
Kód 386390

369,-

Nádoba 
na olej VITAMINO,  
s vyluhovacím sítkem
250 ml. Kód 642761. 279,-
500 ml. Kód 642762. 299,-

Na vlně vlastní chuti 
Proměňte obyčejný olej v neobyčejný pomocí 
vyluhovacího sítka s bylinami a kořením. Sítko zadrží 
vámi zvolené přísady uvnitř – ochucený podávaný olej 
zůstane čistý.

Nádoba  
na ocet VITAMINO
250 ml. Kód 642774. 189,-
500 ml. Kód 642775. 209,-

Stačí otočit, mele sám!
Elektrické mlýnky na sůl a pepř s keramickým 
mlecím mechanismem a nastavitelnou 
hrubostí mletí nepotřebují zapínat ani vypínat, 
pouhým otočením dnem vzhůru začnou 
automaticky mlít a po otočení zpět se zastaví.

Elektrický 
mlýnek na sůl
VITAMINO
Kód 642779
599,-

Elektrický 
mlýnek na pepř
VITAMINO
Kód 642778
599,-

1. Cukřenka GUSTITO. Kód 386480. 179,- / 2. Dezertní talíř GUSTITO ∅ 20 cm. Kód 386320. 129,- / 3. Nádoba na med GUSTITO 0,6 l, 
s naběračkou. Kód 386470. 299,- / 4. Sklenice CREMA 350 ml. Kód 306250. 59,- / 5. Příbory FANCY HOME. 6 barev. 
Kód 398010 až 398016. od 49,-/ks / 6. Stojánek na vejce GUSTITO 12 × 10 cm. Kód 386220. 109,-

GUSTITO

Šálek na espresso, 
s podšálkem 
Kód 386420. 129,-

Šálek na cappuccino, 
s podšálkem 
Kód 386430. 179,-

Hrnek 
Kód 386440. 99,-

Hrnek na kávu latte
Kód 386446. 129,-

Káva podle  
vašeho gusta 
Tvar šálků a hrnků má
významný vliv na výsledný
požitek. S porcelánem
GUSTITO si svůj oblíbený
nápoj vychutnáte všemi
smysly.

12.  Elektrický mlýnek na sůl  
VITAMINO. Kód 642779. 599,-

13.  Elektrický mlýnek na pepř  
VITAMINO. Kód 642778. 599,-

14.  Nádoba na olej VITAMINO 
250 ml. Kód 642772. 189,-

15.  Skleněné mísy GIRO 
∅ 12 cm. Kód 389212. 69,-  
∅ 16 cm. Kód 389216. 109,- 
∅ 20 cm. Kód 389220. 139,-  
∅ 24 cm. Kód 389224. 199,- 
∅ 28 cm. Kód 389228. 279,-

16.  Kleště na salát GrandCHEF 
Kód 428729. 299,-

17.  Prostírání FLAIR FRAME  
45 × 32 cm, červená  
Kód 662095. 89,- 

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/cukrenka-gustito
https://eshop.tescoma.cz/hrnek-gustito
https://eshop.tescoma.cz/nadoba-na-med-gustito-0-6l-s-naberackou
https://eshop.tescoma.cz/doza-na-maslo-gustito
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https://eshop.tescoma.cz/pribory?f=product-line:19537
https://eshop.tescoma.cz/hrnek-na-kavu-latte-gustito
https://eshop.tescoma.cz/salek-na-cappuccino-gustito-s-podsalkem
https://eshop.tescoma.cz/salek-na-espresso-gustito-s-podsalkem
https://eshop.tescoma.cz/dezertni-talir-gustito-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/nadoby-na-olej-a-ocet?f=product-line:5392
https://eshop.tescoma.cz/elektricky-mlynek-na-pepr-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/elektricky-mlynek-na-sul-vitamino


Elegantní porcelánová 
etažérka ušetří místo  

a dodá stolování 
slavnostní styl.

Etažérka 
3-patrová 
GUSTITO
Kód 386140

599,-

Nádoba 
na smetanu 
GUSTITO
Kód 386466
129,-

Šálek na 
espresso GUSTITO, 
s podšálkem 
Kód 386420
129,-

Miska čtvercová 
GUSTITO 

14 × 14 cm
Kód 386042

119,-

a harmonie
Více chuti

s GustitemNehltejte zákusky u televize, ale raději si je  
v klidu vychutnejte a užijte si sladké společné 
chvíle. Každý přece ví, že jíme i očima...
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https://eshop.tescoma.cz/etazerka-3-patrova-gustito
https://eshop.tescoma.cz/miska-ctvercova-gustito-14x14-cm
https://eshop.tescoma.cz/nadoba-na-smetanu-gustito
https://eshop.tescoma.cz/salek-na-espresso-gustito-s-podsalkem


Kávovar 
MONTE CARLO, 
2 šálky
Kód 647102

699,-

Miska na zmrzlinu 
GUSTITO ∅ 12 cm
Kód 386094

159,-

Čokoládové moře kombinací
Lahodná chuť horké čokolády 
a čerstvého ovoce, spojená s pomalým 
vychutnáváním každého sousta, vás 
úžasně zklidní. Elegantní souprava 
pro přípravu fondue je vyrobena 
z prvotřídního žáruvzdorného 
porcelánu, její součástí jsou  
4 vidličky z nerezavějící oceli 
a odolného plastu.

Ubrousky
FANCY HOME,
33 × 33 cm, 20 ks
Kód 662550
10 barev
35,-

Vyberte si z deseti barev třívrstvých ubrousků 
FANCY HOME ty, které budou nejvíce slušet 
vašemu stolu.

Misky GUSTITO mají správný tvar i velikost – 
využijete je k podávání zmrzliny, kompotů, salátů, 
oříšků či různých pamlsků.

Víte, že... 
čokoláda navozuje pocity štěstí, 
uklidňuje a působí jako afrodiziakum? 
Kvalitní hořká čokoláda chrání srdce 

a oběhový systém, snižuje krevní tlak 
a léčí kašel. Kakao díky vysokému 

obsahu magnesia a kalia působí 
blahodárně na nervovou soustavu a zvyšuje 
výkonnost, proto je oblíbené také u sportovců 
či těžce pracujících, včetně vojáků. 
Mezinárodní den čokolády se slaví  
13. září. Nejvíce této pochoutky se 
prodává na letišti v Bruselu.

Čokoládové  
fondue GUSTITO,  
pro 4 osoby
Kód 386396

469,-

4 šálky. Kód 647104. 799,-
6 šálků. Kód 647106. 899,- 15

https://eshop.tescoma.cz/miska-ctvercova-gustito-14x14-cm
https://eshop.tescoma.cz/cokoladove-fondue-gustito-pro-4-osoby
https://eshop.tescoma.cz/miska-na-zmrzlinu-gustito-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/ubrousky-fancy-home
https://eshop.tescoma.cz/kavovar-monte-carlo-2-salky
https://eshop.tescoma.cz/kavovar-monte-carlo-4-salky


Fondue SIESTA, 
pro 6 osob
Kód 707006
3499,-

2499,-

Plynový hořák 
SIESTA
Kód 707040
899,-

Fondue gel 
SIESTA, 3 ks
Kód 707050
99,-

Podnos
FANCY HOME 
emotion 
Kód 662632 

299,-
Podnosy 
FANCY HOME 44 × 30 cm

malinová
Kód 662612 
269,-

olivová
Kód 662608 
269,-

smetanová
Kód 662602 
269,-

Návštěva vítána
Stop běhání tam a zpět! Nevracejte se 
stále do kuchyně pro „něco“ a pořiďte si 
praktický podnos, na kterém pohodlně 
odnesete vše najednou. Podnosy 
FANCY HOME mají matný povrch 
a současným trendům odpovídají nejen 
designem, ale také zpracováním – jsou 
vyrobeny z biologicky rozložitelného 
plastu a přírodního bambusového 
vlákna, čímž jsou šetrné vůči životnímu 
prostředí.

Zábava na šest? SIESTA! 
Chuť a vůni fondue si může společně 
užívat až šest přátel najednou. Luxusní 
souprava obsahuje nerezovou a keramickou nádobu pro 
masové, sýrové i čokoládové fondue, šest otočných 
keramických misek a stejný počet barevně rozlišených 
fondue vidliček a lžiček. 

pruhy
Kód 662620 
299,-

louka
Kód 662622 
299,-

káva
Kód 662628 
299,-
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https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-emotion
https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-kava
https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-pruhy
https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-louka
https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-malinova
https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-olivova
https://eshop.tescoma.cz/podnos-fancy-home-44-x-30-cm-smetanova
https://eshop.tescoma.cz/fondue-siesta-pro-6-osob
https://eshop.tescoma.cz/plynovy-horak-siesta
https://eshop.tescoma.cz/fondue-gel-siesta-3-ks


Vůně mají magickou moc – umí v nás probouzet 
emoce a příjemně nás naladit. Pomocí aromalampy, 

difuzéru či spreje vytvoříte dokonale harmonické 
prostředí přesně podle svých představ. Kouzlo 

aromaterapie výtečně využijete nejen doma, 
ale také v zaměstnání i jinde. 

Provoněná

domácnost

Hra vůní, světel a jemné páry v moderním duchu 
Ultrasonická aromalampa FANCY HOME rozzáří každý interiér. Kombinací účinků 
vodní mlhy a esenciálních olejů provoní prostor a zvlhčí vzduch studenou párou. 
Decentním světlem přecházejícím sedmi odstíny pak doladí atmosféru k dokonalosti. 
Aroma uvolňuje pomocí ultrazvukové technologie, takže neprodukuje žádné 
škodlivé látky, naopak – má blahodárné zdravotní účinky. Pro její magickou moc  
si moderní Ultrasonickou aromalampu FANCY HOME snadno zamilujete.

• S funkcí automatického vypnutí • Tichý chod • Nevyzařuje teplo

Ultrasonická 
aromalampa 
FANCY HOME, Rose
Kód 906910

799,-

Esenciální olej
FANCY HOME 
30 ml, 8 vůní
Kód 906710 
až 906724
349,-

249,-
Charakteristiku 
jednotlivých vůní 
najdete na straně 21.

S relaxačním 
podsvětlením  

v 7 jemných 
barvách

novinka 

Objem 30 ml – 
provoní váš byt 
neskutečně 
dlouho 
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https://eshop.tescoma.cz/vune-do-bytu?f=typ:20791


Kulatý tvar aromalampy Moon 
navozuje pocit klidu a romantickou 
náladu, podobně jako Měsíc 
na obloze v úplňku.

Aromalampa
FANCY HOME, Moon
Kód 906828

399,-

S aromalampami Intense a Horizon snadno nastavíte 
intenzitu provonění – stačí zvětšit či zmenšit vzdálenost 
mezi plamenem a zásobníkem.

Aromalampa 
FANCY HOME,  
Intense
Kód 906820
299,-

199,-

Pozvolné provonění

Pro změnu intenzity 
provonění pootočte 
horní část

Intenzivní provonění

aromalampy
Podlehněte kouzlu

Aromalampa 
FANCY HOME,  
Horizon
Kód 906824

399,-

Pozvolné provonění

Pro změnu intenzity 
provonění otočte 
základnu

Intenzivní provonění

Aromalampa
FANCY HOME, Stones
bílá nebo šedá
Kód 906832

399,-

Esenciální olej
FANCY HOME 30 ml, 8 vůní

Kód 906710 až 906724. 349,- 249,-

Elegantní, minimalistické, dekorativní –  
aromalampy FANCY HOME ve spojení  
s esenciálním olejem dokonale 
zharmonizují vaši domácnost. 
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https://eshop.tescoma.cz/aromalampa-fancy-home-moon
https://eshop.tescoma.cz/aromalampa-fancy-home-stones?pos=1
https://eshop.tescoma.cz/aromalampa-fancy-home-intense
https://eshop.tescoma.cz/aromalampa-fancy-home-horizon


Půvabná dekorativní aromalampa 
na vosk potěší všechny smysly, 
navodí pocit bezpečí a intimity. 
Harmonické propojení éterické 
vůně, hořícího plamene 
a do detailu propracované 
keramické aromalampy s odolnou 
glazurou dokáže během 
okamžiku zcela změnit atmosféru 
v místnosti. Zvolte si odstín, 
který doladí váš interiér a změní 
jej v útulný příbytek.

Vaše originální vůně 
Vonný vosk umístěte do mističky 

aromalampy a nechte ho pomocí hořící 
čajové svíčky rozpustit. Vosky jsou velmi 

aromatické a mají rychlý účinek.

Aromalampa 
pro vonný vosk 
FANCY HOME Stones
bílá nebo šedá
Kód 906340

499,-

Vonný vosk 
FANCY HOME 
3× 25 g, 8 druhů
119,-

Citronová tráva. Kód 906350 
Exotické koření. Kód 906352
Verbena. Kód 906354
Mojito. Kód 906356
Arganové květy. Kód 906358
Orient. Kód 906360
Neroli. Kód 906362
Provence. Kód 906364

Charakteristiku jednotlivých 
vůní najdete na straně 21.

Nepřehlédnutelná, 

neodolatelná
 vonný vosk novinka 

bílá 

šedá
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Nechte se očarovat nejen vůní, ale také  
designem! Ladnost a harmonie keramického 
difuzéru Oasis se bude vyjímat v každé 
domácnosti. Vyroben je z prvotřídní keramiky 
s odolnou glazurou. Propojení terapeutické funkčnosti 
a nadčasového designu dělá z difuzéru Oasis vítaný 
doplněk jakéhokoliv interiéru i vhodný dárek. Vybírat 
můžete ze dvou odstínů. Součástí balení jsou ratanové 
tyčinky. Aroma náplň si zvolte dle vlastního přání – 
charakteristiku jednotlivých vůní najdete na straně 21.

Keramický difuzér 
FANCY HOME, Oasis
bílá nebo antracitová
Kód 906650

399,-

Osvěžujícíoáza
ve vašem pokoji

Náhradní ratanové  
tyčinky pro difuzéry
FANCY HOME, 14 ks
Kód 906598
99,-

Efektní ratanové tyčinky pozvolna uvolňují vůni
Přírodní ratanové stéblo má ve svém jádru množství dutých trubiček, které do sebe umí nasávat aroma 
náplň a plynule vypouštět vůni do prostoru. Intenzita vůně se zvýší otočením tyčinek či přidáním 
jejich počtu do difuzéru. Ratanová stébla mohou uvolňovat aroma až několik měsíců. K aromatizaci 
nepotřebují oheň ani teplo, proto se hodí i do uzavřených prostor.

novinka 
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Citronová tráva
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. 

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

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.

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

Orient
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.

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 kteroukoli 
roční dobu!

vůní FANCY HOME88 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.

Náplň
pro difuzéry
FANCY HOME,
500 ml, 8 vůní
399,-

Pokud v difuzéru zbývá už jen trocha vaší 
oblíbené vůně, není nic jednoduššího, než 
koupit náhradní náplň.

Difuzéry působí dlouhodobě
Vůně domova? Jedinečná! S vonnými difuzéry snadno 
vykouzlíte to pravé zázemí. Aroma se z difuzéru 
rozptyluje postupně a dlouhodobě, proto je celý interiér 
stále jemně provoněný. Do nádoby difuzéru stačí 
vložit tyčinky a vůně se začne uvolňovat do prostoru. 
Po vypotřebování lze samostatně dokoupit náhradní 
náplň se stejnou nebo jinou vůní. Intenzitu vůně 
snadno upravíte množstvím ponořených ratanových 
tyčinek a jejich otáčením.

Citronová tráva. Kód 906570
Exotické koření. Kód 906572
Verbena. Kód 906574
Mojito. Kód 906576
Arganové květy. Kód 906578
Orient. Kód 906580
Neroli. Kód 906582
Provence. Kód 906584

Vonný difuzér
FANCY HOME 
100 ml, 8 vůní
Kód 906510 až 
906524

299,-
200 ml, 8 vůní
Kód 906610 až 
906624

399,-
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https://eshop.tescoma.cz/vune-do-bytu?f=objem-l:18840;typ:19521
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Romantika při svíčkách
Dekorativní svíčky FANCY HOME jsou vyrobené z ryze přírodních 
vonných esencí, čistého parafínu a bavlněného knotu. Jejich vůně 
je přirozená a dlouhotrvající, menší svíčka má dobu hoření přibližně  
40 hodin, velká se rozvoní až na 80 hodin. Bezpečnost zajistí dóza  
ze žáruvzdorného skla s dobře těsnicím víčkem.

200 g, 8 vůní
Kód 906420 až 
906434

199,-

410 g, 8 vůní
Kód 906450 až 
906464

299,-

Okamžitá svěžest ve spreji
Rozptylte okouzlující aroma na závěsy, 
záclony, potahy, polštáře nebo jen tak 
do vzduchu a užívejte si dlouhotrvající 
svěžest, kterou stvořila sama příroda. 
Vysoký podíl přírodních esencí bez 
barviv a nežádoucích syntetických 
látek umožňuje aplikaci přímo 
na bytový textil, nemusíte se obávat 
žádných skvrn.

Aroma sprej
FANCY HOME  
250 ml, 4 vůně
249,-

149,-
Svěží oceán
Kód 906660

Jarní zahrada
Kód 906662

Kvetoucí vistárie
Kód 906664

Arganové květy
Kód 906670

Vonná svíčka
FANCY HOME

Charakteristiku 
jednotlivých vůní 
najdete na straně 21.

Hořící svíčka je symbolem čistoty, 
důvěry a hřejivého domova
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 Bábovky a moučníky patří k české kuchyni snad od nepaměti. Rádi si je 
 dopřáváme ke kávě, sladké dobroty máme spojené také s rodinnými oslavami 
 a svátky. Nebo si dokážete představit narozeniny bez dortu? Vánoce bez cukroví 
 a vánočky? Vydejte se s námi do světa plného omamné vůně kakaa a vanilky. 

Oslaďte si život

Porcelánové 
nádobí CHARMANT
představujeme 
na straně 4.

Tuto báječnou bábovku jsme 
upekli v Keramické formě 
bábovka DELÍCIA. Najdete ji 
na následující straně.
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Bábovky
jako od babičky

Bábovka vysoká, 
∅ 23 cm, klínky
Kód 629415

Bábovka vysoká, 
∅ 24 cm, rozeta
Kód 629416

Bábovka nízká
∅ 24 cm
Kód 629410

Tradice v moderní podobě
Bábovky v silikonových formách DELÍCIA upečete 
tak snadno a rychle, že si je ještě rychleji oblíbíte. 
Vyzkoušejte vedle tradičních tvarů také naše tři 
nové vzory – elegantní klínky, rozetu a malinu. 

Frankfurtský 
věnec ∅ 24 cm
Kód 629414

Bábovka vysoká
∅ 24 cm
Kód 629412

Bábovka vysoká, 
∅ 24 cm, malina
Kód 629417

Formy
DELÍCIA 
SiliconPRIME,
více druhů

299,-

Evergreen mezi moučníky se v našich domácnostech peče už od  
18. století. A protože ke staročeské klasice patří i tradiční forma –  
masivní, silnostěnná, keramická – tady je! Kvalitní glazura  
s antiadhezními vlastnostmi zaručí, že upečenou bábovku snadno  
vyklopíte, těsto bude rovnoměrně propečené s dokonale  
vypracovanými detaily. Forma zaujme i jako krásná  
stylová dekorace!

Keramická forma 
bábovka DELÍCIA
∅ 24 cm
Kód 622204

599,-
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https://eshop.tescoma.cz/keramicka-forma-babovka-delicia
https://eshop.tescoma.cz/babovka-vysoka-delicia-siliconprime-23-cm-klinky
https://eshop.tescoma.cz/babovka-vysoka-delicia-siliconprime-24-cm-rozeta
https://eshop.tescoma.cz/babovka-vysoka-delicia-siliconprime-24-cm-malina
https://eshop.tescoma.cz/babovka-vysoka-delicia-siliconprime-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/babovka-nizka-delicia-siliconprime-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/frankfurtsky-venec-delicia-siliconprime-24-cm


Keramická forma 
vánočka DELÍCIA
Kód 622208

499,-

Máslová vánočka 
• 500 g hladké mouky • 100 g cukru krupice 
• 100 g rozpuštěného másla • 40 g droždí 
• 2 žloutky • 2 dl mléka • trocha soli  
• rozinky • sekané mandle

Do mléka s trochou cukru rozdrobte droždí a při 
pokojové teplotě nechte vzejít kvásek. V Míse 
na kynuté těsto s ohřívačem DELÍCIA smíchejte 
mouku s cukrem a solí, přidejte vlažné 
rozpuštěné máslo, žloutky i kvásek a vypracujte 
hladké těsto. Na závěr do něj přisypte sekané 
mandle a rozinky. Mísu podložte nahřátým 

gelovým ohřívačem a počkejte asi 
hodinu, dokud těsto nevykyne. 

Keramickou formu vystříkejte 
Olejem do pečicích forem 

DELÍCIA, naplňte těstem 
a dejte kynout další 

půlhodinku. Pečte při 
160 °C asi 45 minut, 
ihned po upečení 
vánočku vyklopte 
a nechte 
vychladnout.

Mísa na kynuté 
těsto s ohřívačem 
DELÍCIA ∅ 26 cm
Kód 630381
499,-

299,-

Tradiční vánočku můžete uplést ze čtyř, šesti, nebo dokonce devíti 
pramenů a pak doufat, že se vám v troubě nerozjede. Nebo… můžete 
sáhnout po šikovné keramické formě DELÍCIA, která vám ji jednoduše 
krásně „vytvaruje“. S atraktivní dvoubarevnou glazurou forma 
i po Vánocích skvěle poslouží jako stylová dekorace.

Aby těsto pěkně vykynulo, vsaďte 
na důmyslnou mísu se vzduchotěsným 

víkem a ohřívačem. Jakmile se víko 
vypoulí, je těsto hotové. V teple díky 

ohřívači vykyne až dvakrát rychleji!

Výrobek získal 
ocenění

Vánoční kynutý poklad
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https://eshop.tescoma.cz/keramicka-forma-vanocka-delicia
https://eshop.tescoma.cz/misa-na-kynute-testo-s-ohrivacem-delicia-26-cm


cupcake
vs. muffin

Forma 
12 muffinů 
DELÍCIA GOLD 
39 × 28 cm
Kód 623560
499,-

399,-

Tradiční formy s nepřilnavým 
povrchem pro milovníky klasiky

Moderní silikon je 
skladný a nenáročný 
na údržbu

Forma 6 muffinů 
DELÍCIA SiliconPRIME
Kód 629433. 249,-
Forma 12 muffinů 
Kód 629434. 349,-

Forma 12 muffinů 
DELÍCIA 34 × 26 cm
Kód 623222. 349,-

Forma 6 muffinů 
DELÍCIA 26 ×18 cm
Kód 623220. 199,-

Forma 12 mini muffinů DELÍCIA 
26 × 20 cm. Kód 623224. 199,-
Forma 24 mini muffinů DELÍCIA 
38 × 26 cm. Kód 623226. 389,-

Masivní a odolná forma se širokými 
úchyty pro bezpečnou manipulaci

Jsou „IN“ a děti je milují! Víte ale, že muffin a cupcake nejsou jedno a totéž? Rozdíl je už v přípravě 
těsta. Zatímco na muffin stačí suroviny jednoduše smíchat a čím více pak při pečení vyskočí nad 
košíček a popraská, tím lépe, těsto na cupcake má být šlehané, hladké a po upečení jen lehce 
vystouplé. Cupcake je zmenšeninou dortu, je tedy vždy krásně načančaný. 
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https://eshop.tescoma.cz/formy-na-muffiny


Miska na muffiny GUSTO ∅ 9 cm, 2 ks 
Kód 622084. 159,-
Tak trochu jiný košíček! V porcelánové 
misce můžete muffin upéct i rovnou 
servírovat. 

Podnos na muffiny 
s poklopem DELÍCIA 
dvoupatrový
∅ 34 cm
Kód 630847
499,-

369,-

jednopatrový
∅ 34 cm
Kód 630848
349,- 

249,-

Sladkosti pod kontrolou
12 nebo až 24 kousků vám pomůže 
bezpečně přenést a stylově 
podávat praktický stojánek 
s poklopem. Podnos bez stojánku 
využijete také pro přenášení dortů, 
ovoce a dalšího pohoštění.

Košíčky silikonové DELÍCIA, 6 ks
∅ 5 cm. Kód 630644. 82,-
∅ 7 cm. Kód 630646. 129,-
∅ 9 cm. Kód 630648. 199,-

ke kávě
∅ 4 cm. Kód 630594
∅ 6 cm. Kód 630604

Cukrářské 
mini košíčky 
DELÍCIA 
∅ 4 cm, 100 ks
49,-

Cukrářské 
košíčky 
DELÍCIA 
∅ 6 cm, 60 ks
59,-

srdíčka
∅ 4 cm. Kód 630599
∅ 6 cm. Kód 630611

zimní
∅ 4 cm. Kód 630600
∅ 6 cm. Kód 630614

vánoční
∅ 4 cm. Kód 630602
∅ 6 cm. Kód 630616

jarní
∅ 4 cm. Kód 630603
∅ 6 cm. Kód 630617

pro děti
∅ 4 cm. Kód 630596
∅ 6 cm. Kód 630608

na párty
∅ 4 cm. Kód 630598
∅ 6 cm. Kód 630610

Děrovač 
na muffiny 
DELÍCIA, 2 ks
Kód 630088
99,-

Tvořítko na pečené 
košíčky DELÍCIA
Kód 630087. 149,-

Ať už pečete cupcakes na dětskou párty nebo muffiny jen tak ke kávičce, máme pro vás cukrářské 
košíčky pro každou příležitost – stylové i hravé, papírové i silikonové, malé i větší.

Košíčky pro každou příležitost
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https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-ke-kave
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-ke-kave
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-srdicka
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-vanocni
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-jarni
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-zimni
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-pro-deti
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-kosicky-delicia-6-cm-60-ks-na-party
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-srdicka
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-jarni
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-vanocni
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-pro-deti
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-zimni
https://eshop.tescoma.cz/cukrarske-mini-kosicky-delicia-4-cm-100-ks-na-party
https://eshop.tescoma.cz/kosicky-silikonove-delicia-5-cm-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/kosicky-silikonove-delicia-7-cm-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/kosicky-silikonove-delicia-9-cm-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-pecene-kosicky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/miska-na-muffiny-gusto-9-cm-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/podnos-na-muffiny-s-poklopem-delicia-34-cm
https://eshop.tescoma.cz/derovac-na-muffiny-delicia-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/podnos-na-muffiny-s-nizkym-poklopem-delicia-34-cm


Forma na dort rozkládací 
DELÍCIA GOLD ∅ 26 cm
Kód 623570
399,- 299,-

Forma na dort rozkládací 
čtvercová DELÍCIA GOLD 
24 × 24 cm
Kód 623580
499,- 379,-

Dekorovací stojan 
DELÍCIA ∅ 29 cm
Kód 630558
999,-

699,-

Dortománie
V čem ho upéct?

Věděli jste, že dosud největší upečený dort, zapsaný v České knize rekordů, vážil 1550 kg, měřil 83 cm a skládal 
se ze 3 pater? Tento rekord lze jen stěží překonat, ale s našimi dortovými pomocníky zase vykouzlíte i ten 
nejmenší detail. Trošku nás mrzí, že při samotném pečení nebudeme, ale vy se nám pak můžete svými krásnými 
dorty pochlubit na instagramu – fotografii vložte s hashtagem #tescoma nebo #tescomacz.

Forma na dort 
DELÍCIA SiliconPRIME  
∅ 26 cm
Kód 629418
299,-

Forma na dort 
rozkládací DELÍCIA 
∅ 12 cm. Kód 623246. 179,-
∅ 18 cm. Kód 623250. 219,-
∅ 20 cm. Kód 623252. 249,-
∅ 22 cm. Kód 623254. 269,-
∅ 24 cm. Kód 623256. 289,-
∅ 26 cm. Kód 623258. 299,-
∅ 28 cm. Kód 623260. 319,-

Forma na dort rozkládací 
DELÍCIA, široké dno
∅ 20 cm. Kód 623300. 299,-
∅ 24 cm. Kód 623304. 319,-
∅ 26 cm. Kód 623306. 349,-
∅ 28 cm. Kód 623308. 369,-28

https://eshop.tescoma.cz/dekorovaci-stojan-delicia-29-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-dort-rozkladaci-delicia-gold-26-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-dort-delicia-siliconprime-26-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-dort-rozkladaci-ctvercova-delicia-gold-24x24cm
https://eshop.tescoma.cz/formy-na-muffiny?f=product-line:3837;tvar:18250;typ:117;zarazeni:542;o:easyshop_product.product.filter.priority


Forma na dort 
rozkládací DELÍCIA 
∅ 12 cm. Kód 623246. 179,-
∅ 18 cm. Kód 623250. 219,-
∅ 20 cm. Kód 623252. 249,-
∅ 22 cm. Kód 623254. 269,-
∅ 24 cm. Kód 623256. 289,-
∅ 26 cm. Kód 623258. 299,-
∅ 28 cm. Kód 623260. 319,-

Extra dlouhý 30cm nůž s tenkou 
čepelí a speciálně tvarovaným 
ostřím využijete pro krájení korpusů, 
porcování i roztírání polev. Součástí 
je ochranný kryt.

Mini lopatka 
roztírací DELÍCIA
Kód 630059
99,-

Roztírá, porcuje a pohodlně 
přenáší dezerty na talíř.

Přenášecí lopatka 
na dorty DELÍCIA
Kód 630130
159,-

Formička 
korálky DELÍCIA
Kód 630554
299,-

Šablony na zdobení DELÍCIA, 6 ks
Kód 630676. 139,-

Zdobicí sítko 
DELÍCIA
Kód 630082
109,-

Nazdobeno i bez polevy
Pokud nemáte čas hrát si s polevou 
či potahovat moučník marcipánem, 
máme řešení. Pomocí dekorovacích 
šablon v šesti motivech jej 
ve vteřině krásně ozdobíte práškovým 
cukrem, kakaem i skořicí. 

Strunový kráječ 
na dorty DELÍCIA
Kód 630095
259,-

Nůž na dorty 
DELÍCIA 30 cm
Kód 630132
249,-

Sázka na jistotu
Nemáte při krájení korpusu jistou ruku? 
Vezměte na to strunu. Jednoduše si 
nastavíte potřebnou výšku a „projedete“ 
korpusem. Pláty budou stejně vysoké 
po celé své ploše.

Lopatka na dort GrandCHEF
Kód 428292. 169,-

Tvořítko na 
barevné dortové 
korpusy DELÍCIA
Kód 623328
199,-

Potěšte oslavence  
netradičním dortem
Šachovnicové nebo duhové dorty jsou 
na přípravu velmi náročné. Ne však 
s tvořítkem DELÍCIA! Barevný korpus 
dokonce upečete najednou, stačí 
do jednotlivých dílů formy nalít barevná 
těsta, vzájemně se nepromíchají. A když 
tvořítkem vykrojíte z korpusů tmavé 
a světlé kruhy, jejich kombinováním 
vznikne úžasná šachovnice.

Výrobek získal 
ocenění

Porcelánové 
nádobí CHARMANT

od 199,-
Najdete na 

straně 4.
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https://eshop.tescoma.cz/strunovy-krajec-na-dorty-delicia
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-dorty-delicia-30-cm
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-barevne-dortove-korpusy-delicia
https://eshop.tescoma.cz/mini-lopatka-roztiraci-delicia
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-lopatka-delicia
https://eshop.tescoma.cz/sablony-na-zdobeni-delicia-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sitko-delicia
https://eshop.tescoma.cz/formicka-koralky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:21647
https://eshop.tescoma.cz/lopatka-na-dort-grandchef


Zdobicí sáček DELÍCIA 
30 cm, 10 ks. Kód 630465. 62,-
35 cm, 10 ks. Kód 630466. 72,-
40 cm, 10 ks. Kód 630467. 82,-

Zdobicí sáček 
dvojitý DELÍCIA 
30 cm, 10 ks
Kód 630476. 99,-

Zdobicí sáček 
DELÍCIA 30 cm, 
10 ks, 6 trysek
Kód 630470. 139,-

Zdobicí sáček 
DELÍCIA plátěný 
35 cm, 6 trysek
Kód 630487. 199,-

Zdobicí sáček 
dvojitý DELÍCIA 
30 cm, 10 ks, 6 trysek
Kód 630479. 209,-

Stojan s tryskami 
a zdobicími sáčky 

DELÍCIA
Kód 630501

299,-

149,-

Zdobicí trysky 
DELÍCIA 21 ks
Kód 630496

299,-

Zdobicí sáček s mini 
tryskou DELÍCIA 
30 cm, 5 ks
Kód 630473. 74,-

Zdobicí sáček 
DELÍCIA 35 cm, 
plátěný 
Kód 630482. 99,-

Na vzhledu záleží
...tedy alespoň u dezertů. Vyberte si z unikátního sortimentu sáčků a trysek a pusťte se do čančání. 
Různé typy, velikosti, tvary vám pomohou kouzlit hotová umělecká díla – od slavnostního 
zdobení šlehačkou, přes propracované dekorování perníčků až po plnění koblih.

Kouzelná krabička! 
Vybavte se jednadvaceti úžasnými tryskami v jednom 
balení! Zdobení a plnění jakýchkoliv sladkých a slaných 
pokrmů pak bude hračka. Trysky jsou označeny číslem 
pro snadnou orientaci, v krabičce nechybí ani kartáček 
pro snadné čištění. Sada skvěle pasuje ke všem 
zdobicím sáčkům TESCOMA kromě dvojitých.
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https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-dvojity-delicia-30-cm-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-s-mini-tryskou-delicia-30-cm-5-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-delicia-35-cm-plateny
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-delicia-30-cm-10-ks-6-trysek
https://eshop.tescoma.cz/stojan-s-tryskami-a-zdobicimi-sacky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-trysky-delicia-21-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-dvojity-delicia-30-cm-10-ks-6-trysek
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-delicia-35-cm-plateny-6-trysek
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-delicia-30-cm-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-delicia-35-cm-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-sacek-delicia-40-cm-10-ks


Zdobicí trysky 
DELÍCIA 13 ks, 
nerezové
Kód 630498
599,-

399,-

S oběma formami 
vytvarujete dorty 

s otvorem uprostřed 
i bez něj

Výborné recepty jsou 
součástí balení

Nepečené pokušení
Vynikající dorty nemusí být jen pečené. Už jste ochutnali tvarohový, zmrzlinový nebo třeba 
vaječný? Připravit vám je pomohou novinky z linie DELÍCIA – Formy na nepečené dorty.

Šlehač 
zdobička 
DELÍCIA
Kód 630274
399,-

Ušlehá  
i nazdobí v jednom

Hotovou šlehačku už nemusíte 
přemisťovat do zdobicích sáčků,  

zdobte přímo ze šlehače. Na výběr máte  
ze 3 dekoračních trysek a trysky plnicí.  

Zbylou šlehačku můžete v nádobě  
také skladovat.

Pro mistry cukráře
Prvotřídní nerezavějící ocel 
zaručuje zdobení s extra jemnými 
detaily. 12 různých zdobicích  
a 1 plnicí tryska pomůže vytvořit 
jakýkoliv dekor dle vaší cukrářské 
fantazie. Sadu ocení nadšení 
amatéři i nároční profesionálové.

Formičky 
na pudink 
DELÍCIA, 4 ks 
Kód 630590
159,-

Forma na nepečené 
dorty DELÍCIA ∅ 20 cm
Kód 630586 

249,-
Forma na nepečené 
dorty DELÍCIA ∅ 24 cm
Kód 630588 

299,-
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https://eshop.tescoma.cz/zdobici-trysky-delicia-13-ks-nerezove
https://eshop.tescoma.cz/slehac-zdobicka-delicia
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/formicky-na-pudink-delicia-4-ks


Forma na tradiční 
Trdelník DELÍCIA, 2 ks
Kód 623390

489,-

Dobroty, které neomrzí

Tvořítko 
na koblížky DELÍCIA
Kód 630046
119,- 69,-

Tvořítko na donuty 
s kleštěmi DELÍCIA
Kód 630047
159,- 119,-

Připomeňte si atmosféru vánočních trhů. Pro lahodný trdelník a pečené 
kaštany už nemusíte chodit nikam daleko, přijdou za vámi domů.

Upečte si voňavý sladký trdelník, kdykoliv na něj dostanete chuť. Šikovná, 
v TESCOMĚ vyvinutá forma vám připraví hned dvě oblíbené staročeské 
pochoutky současně.

Formičky na plněné 
cukroví DELÍCIA, 
3 vánoční tvary
Kód 631646
139,-

Včelí úlky v netradičním kabátku? Proč ne. Sněhulák, 
stromeček a zvoneček – tři otevírací formičky, tvořítko 
dutinek a vykrajovátko jsou připraveni k akci!

Formička 
na včelí úlky DELÍCIA
Kód 631640. 54,-

Stojánek 
na včelí úlky DELÍCIA
Kód 631643. 149,-

Včelí úlky známé také jako vosí hnízda patří 
k nejoblíbenějšímu českému cukroví. S otevírací 
formičkou, tvořítkem dutinek a vykrajovátkem lineckého 
kolečka si na nich budete moci pochutnat raz dva.

Tvořítka na vaflové 
rozetky DELÍCIA, 4 ks
Kód 630048
299,-

199,-

Roztomilé rozetky ve tvaru vločky, hvězdičky, srdíčka 
a květinky skvěle vypadají a ještě lépe chutnají.

Kleště 
na jedlé 
kaštany PRESTO
Kód 420208. 129,-

Víte, že před pečením musíte slupku 
kaštanu nejprve naříznout? S důmyslnými 
kleštěmi stačí jeden stisk. Hotovo rychle 
a bezpečně.

32

https://eshop.tescoma.cz/forma-na-tradicni-trdelnik-delicia-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/kleste-na-jedle-kastany-presto
https://eshop.tescoma.cz/formicka-na-vceli-ulky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/formicky-na-plnene-cukrovi-delicia-3-vanocni-tvary
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-koblizky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-donuty-s-namacecimi-klestemi-delicia
https://eshop.tescoma.cz/tvoritka-na-vaflove-rozetky-delicia-4-ks


SiliconPRIME
Moderní pečení má jméno

makronky 
Kód 629426

299,-

6 mini báboviček
Kód 629437

249,-

6 báboviček
Kód 629438

399,-

6 květinek
Kód 629442

249,-

vanilkové rohlíčky 
Kód 629428

299,-

oříšky
Kód 629430

299,-

bochníková 
Kód 629420

249,-

Formy DELÍCIA SiliconPRIME
madlenky
Kód 629424

299,-

Bábovky nesmí chybět! 
Formy s tradičními i netradičními 

vzory vybírejte na straně 24.

Jsou nenáročné na údržbu, odolné a snadno se čistí. O čem je řeč? 
O pečicích formách SiliconPRIME, vyrobených z prvotřídního 
žáruvzdorného silikonu. Výborně drží tvar, pečení probíhá 
rychle, rovnoměrně a bez připalování. Díky povrchové úpravě 
„sametový mat“ moučníky vždy snadno vyklopíte. A ještě jednu 
pozitivní vlastnost silikon má – formy jsou perfektně skladné, 
srolované zabírají jen minimum místa.
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https://eshop.tescoma.cz/forma-bochnikova-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-madlenky-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-makronky-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-vanilkove-rohlicky-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-orisky-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-6-mini-babovicek-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-6-babovicek-delicia-siliconprime
https://eshop.tescoma.cz/forma-6-kvetinek-delicia-siliconprime


Forma  
s vlnitým okrajem 
a odnímatelným dnem 
DELÍCIA ∅ 28 cm
Kód 623115. 239,-

Koláč nebo quiche?

S láskou doma pečené

Forma s vlnitým 
okrajem kulatá 
GUSTO ∅ 28 cm
Kód 622060

369,-

Také s formami DELLA CASA se můžete sebevědomě pustit do pečení oblíbených pochoutek. 
Zaručeně se vydaří, se silikonovými formami je totiž pečení tak snadné! 

Kulaté formy s vlnitým okrajem jsou jako stvořené pro tradiční francouzský 
slaný koláč zvaný quiche [čti kyš]. Nejznámější, Lotrinský, se peče z křehkého 
těsta a plní se smetanou, vejci a slaninou, rozhodně jej vyzkoušejte. 
Ve formě ze silnostěnného porcelánu bude váš koláč vypadat  
stylově, u kovové formy oceníte praktické odnímatelné dno.

Nůž na moučníky 
DELÍCIA

Kód 630061
129,-

Forma 
s vlnitým okrajem 
a odnímatelným dnem 
DELÍCIA ∅ 10 cm, 4 ks
Kód 623111. 279,-

Oblíbeným moučníkem původem 
z Francie jsou tzv. tartaletky – košíčky 
z lineckého těsta plněné krémem a zdobené 
ovocem. Pro jejich přípravu jsou tyto čtyři malé 
formičky naprosto ideální.

Forma dětské piškoty 
DELLA CASA
Kód 629526
249,- 149,-

Forma cukrářské 
piškoty DELLA CASA
Kód 629528
249,- 149,-

Forma mini vafle 
DELLA CASA
Kód 629532
249,-

Forma dukátové 
buchtičky DELLA CASA
Kód 629538
299,- 199,-

Forma laskonky 
DELLA CASA
Kód 629546
199,- 149,-

Forma vafle 
DELLA CASA
Kód 629534
249,-

34

https://eshop.tescoma.cz/forma-detske-piskoty-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-cukrarske-piskoty-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-mini-vafle-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-vafle-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-dukatove-buchticky-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-laskonky-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-s-vlnitym-okrajem-kulata-gusto-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-s-vlnitym-okrajem-a-odnimatelnym-dnem-delicia-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-s-vlnitym-okrajem-a-odnimatelnym-dnem-delicia-10-cm-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-moucniky-delicia


Plech na pečení DELÍCIA GOLD 
38 × 26 cm. Kód 623510. 299,- 219,-
43 × 27 cm. Kód 623512. 399,- 279,-

Plech na pečení DELÍCIA
36 × 25 cm. Kód 623010. 199,-
41 × 27 cm. Kód 623012. 229,-
46 × 30 cm. Kód 623014. 269,-

Plech na pečení 
hluboký DELÍCIA 
31 × 24 cm. Kód 623020. 209,-
36 × 25 cm. Kód 623022. 239,-
40 × 28 cm. Kód 623024. 279,-

Plech na pečení 
bez okrajů DELÍCIA 
40 × 36 cm. Kód 623016. 229,-

Plech na pečení 
hluboký DELÍCIA GOLD 
32 × 22 cm. Kód 623520. 299,-
39 × 26 cm. Kód 623522. 459,-

Plech na pečení 
čtvercový DELÍCIA GOLD 
23 × 23 cm. Kód 623530. 299,-

Na plech!
Kam s těstem?

Plech na pečení čtvercový DELÍCIA 
21 × 21 cm. Kód 623060. 149,-
24 × 24 cm. Kód 623062. 179,-

Oddělovač přichyceného 
pečiva DELÍCIA
Kód 630065. 109,-

Plech hluboký s plastovým 
poklopem DELÍCIA
36 × 25 cm. Kód 623042. 369,-

Olej do pečicích  
forem DELÍCIA 300 ml
Kód 630687
159,-

Pečicí fólie DELÍCIA 
40 × 36 cm
Kód 630690
169,-

Papír na pečení 
DELÍCIA
Kód 630694
44,-

Forma srnčí hřbet 
DELÍCIA 31 × 12 cm
Kód 623088
179,-

Forma  
bochníková DELÍCIA 
26 × 11 cm  
Kód 623080. 179,-
31 × 11 cm
Kód 623082. 199,- 35

https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-delicia-gold-43x27-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-hluboky-delicia-gold-39x26-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-ctvercovy-delicia-gold-23x23-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-delicia-46x30-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-hluboky-delicia-40x28-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-bez-okraju-delicia-40x36-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-hluboky-s-plastovym-poklopem-delicia-36x25-cm
https://eshop.tescoma.cz/plech-na-peceni-ctvercovy-delicia-24x24-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-bochnikova-delicia-31x11-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-srnci-hrbet-delicia-31x12-cm
https://eshop.tescoma.cz/oddelovac-prichyceneho-peciva-delicia
https://eshop.tescoma.cz/pecici-folie-delicia-40x36-cm
https://eshop.tescoma.cz/olej-do-pecicich-forem-delicia-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/papir-na-peceni-delicia


Vál s klipem 
DELÍCIA SiliconPRIME 
50 × 40 cm. Kód 629448. 399,-
60 × 50 cm. Kód 629449. 499,-

Váleček na těsto DELÍCIA, 
dřevěný, 25 cm, ∅ 6 cm
Kód 630160. 249,-

Váleček s nastavitelnou  
tloušťkou těsta DELÍCIA 
630182. 469,-

Nastavením číslice na rukojeti zvolte, 
na jakou tloušťku od 2 do 8 mm 
chcete těsto rozválet. Při volbě „0“ 
funguje jako klasický váleček.

Váleček s nastavitelnou výškou 
DELÍCIA 50 cm. Kód 630184. 299,-

Se svou délkou 50 cm je perfektní 
na velké pláty těsta nebo marcipánu. 
Dva silikonové kroužky za vás 
pohlídají výšku rozvalovaného  
těsta – 3 mm a 5 mm.

Rozbalte to!

Váleček 
na těsto DELÍCIA
Kód 630030
129,-

Váleček 
na těsto široký 
DELÍCIA
Kód 630034
129,-

Vykrajovací 
forma tradiční 
DELÍCIA
Kód 630882
209,- 

149,-

Vykrajovací 
forma na rohlíčky 
DELÍCIA
Kód 630890
209,- 

149,-

Vykrajovací 
forma na tyčinky 
DELÍCIA
Kód 630895
179,-

Vykrajovací 
forma vánoční 
DELÍCIA
Kód 630884
209,- 

149,-

Až 28 kousků jedním tahem
Předvánoční doba je hektická a najít si čas na pečení cukroví je někdy oříšek. S moderní formou vykrojíte celý plech 
báječného cukroví naráz. Rozválené těsto položte na pečicí plech, přiložte formu, přejeďte válečkem a máte hotovo. 
Vykrojené tvary zůstanou na plechu, formu jednoduše sundáte i se zbytky těsta.

v
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https://eshop.tescoma.cz/val-s-klipem-delicia-siliconprime-60x50-cm
https://eshop.tescoma.cz/valecek-na-testo-dreveny-delicia-25-cm-6-cm
https://eshop.tescoma.cz/valecek-na-testo-delicia
https://eshop.tescoma.cz/valecek-na-testo-siroky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/valecek-s-nastavitelnou-vyskou-delicia-50-cm
https://eshop.tescoma.cz/valecek-s-nastavitelnou-tloustkou-testa-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovaci-forma-tradicni-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovaci-forma-na-rohlicky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovaci-forma-vanocni-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovaci-forma-na-tycinky-delicia


Vykrajovátka 
s razítkem 
DELÍCIA, 2 ks, 
panáčci
Kód 630858
149,-

Vykrajovátka 
s razítkem 
DELÍCIA, 4 ks, 
Vánoce
Kód 630857
199,-

Vykrajovátka 
s razítkem 
DELÍCIA, 3 ks, 
dinosauři
Kód 630859
169,-

Vykrajovátka 
s razítkem 
DELÍCIA, 3 ks, 
srdíčka
Kód 630856

169,-

Razítka
k nakousnutí

Razítko 
na sušenky 
DELÍCIA, 
6 zvířátek
Kód 630112
299,-

Razítko 
na sušenky 
DELÍCIA, 
6 vánočních motivů
Kód 630114
299,-

Razítko 
na sušenky 
DELÍCIA, 
6 dekorů
Kód 630110
299,-

Razítko 
na sušenky 
DELÍCIA, 
6 party dekorů
Kód 630111
299,-

Vtiskněte sušenkám styl
Netradiční vykrajovátka s razítky vytvoří výborné domácí sušenky, na kterých si 
pochutnáte více než na kupovaných. Děti si vyhrají s roztomilými zvířátky, návštěvy ocení 
originální „homemade“ sušenky a maminkám upečené srdíčko řekne více než tisíc slov… 
Co vy na to?

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-s-razitkem-delicia-4-ks-vanoce
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-s-razitkem-delicia-2-ks-panacci
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-s-razitkem-delicia-3-ks-dinosauri
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-s-razitkem-delicia-3-ks-srdicka
https://eshop.tescoma.cz/razitko-na-susenky-delicia-6-vanocnich-motivu
https://eshop.tescoma.cz/razitko-na-susenky-delicia-6-dekoru
https://eshop.tescoma.cz/razitko-na-susenky-delicia-6-party-dekoru
https://eshop.tescoma.cz/razitko-na-susenky-delicia-6-zviratek


hvězdy, 6 velikostí
Kód 630864

stromečky, 4 velikosti
Kód 630865

sušenky, 6 velikostí
Kód 630863

panáčci, 4 velikosti
Kód 630867

Perníčky jako malované

Oboustranná 
vykrajovátka 
DELÍCIA
7 druhů
109,-

59,-

Jedna, dvě, otoč mě!
Hledali jsme ty nejoblíbenější tvary, barvy a velikosti, abychom dali vzniknout 
unikátní kolekci oboustranných vykrajovátek. Výsledkem je sedm různých motivů 
a sedm velkých výhod – vykrajovátka nerezaví, nedeformují se, lze je mýt 
v myčce nádobí, jsou stohovatelná, perfektně skladná, bezpečně ostrá 
a poslední plus potěší zejména děti – jsou super na vykrajování tvarů z plastelíny! 
Takže – jedna, dvě, otoč mě!

„U nás doma perníčky na Vánoce nesmí chybět. Jejich pečení je už můj tradiční rituál 
a také koníček. Ráda zkouším nové tvary i trendy ve zdobení, baví mě hrát si s detaily. 
I když vypadají složitě, chce to opravdu „jen“ dostat do ruky ten správný grif. 
I mé začátky ale byly těžké, to mi věřte :-). A můj osobní tip? Slaďte zdobení tón v tónu, 
díky barevné jednoduchosti budou perníčky vypadat vkusně a elegantně.“

kolečka, 6 velikostí
Kód 630860

květy, 6 velikostí
Kód 630861

srdce, 6 velikostí
Kód 630862

Výrobek získal 
ocenění

Zdobicí sáček s mini 
tryskou DELÍCIA 
30 cm, 5 ks
Kód 630473
74,-
Najdete na 
straně 30.

Hledáte další vykrajovátka pro děti? Široký výběr dětských motivů najdete na straně 144.

Přemýšlíte, čím 
vytvořit nejjemnější 
detaily?

Bára Čižmářová 
grafička, TESCOMA 
autorka našich  
perníčků
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https://eshop.tescoma.cz/oboustranna-vykrajovatka-kolecka-delicia-6-velikosti
https://eshop.tescoma.cz/oboustranna-vykrajovatka-kvety-delicia-6-velikosti
https://eshop.tescoma.cz/oboustranna-vykrajovatka-srdce-delicia-6-velikosti
https://eshop.tescoma.cz/oboustranna-vykrajovatka-hvezdy-delicia-6-velikosti
https://eshop.tescoma.cz/oboustranna-vykrajovatka-stromecky-delicia-4-velikosti
https://eshop.tescoma.cz/oboustranna-vykrajovatka-panacci-delicia-4-velikosti


Vykrajovátka  
vánoční DELÍCIA, 9 ks

Kód 630901

129,-

Multi 
vykrajovátko 
vánoční DELÍCIA
Kód 630899

129,-

Vykrajovátka 
tradiční DELÍCIA, 13 ks
Kód 630900. 159,-

Vykrajovátka 
vánoční DELÍCIA, 13 ks
Kód 630902. 159,-

•  400 g hladké mouky
•  200 g třtinového cukru
•  150 g másla
•  3 lžíce tekuté melasy
•  1 lžíce mletého zázvoru
•  1 lžíce skořice
•  1/2 lžíce mletého hřebíčku
•  1 lžička mletého kardamomu
•  1/2 lžíce jedlé sody
•  100 ml vody 

Smíchejte rozpuštěné máslo, vodu, cukr a melasu. 
Přidejte prosátou mouku s kořením, sůl, sodu a zpra-
cujte těsto, které nechte přes noc odležet v lednici. 

Druhý den těsto vyválejte na tenký plát, vykra-
jujte tvary a pokládejte na plech vyložený 

Papírem na pečení DELÍCIA. Pečte asi  
5 minut na 200 °C.

Jak na cukrovou polevu?
Metlou šlehejte bílek s prosátým 
moučkovým cukrem. Množství 
cukru závisí na velikosti bílku, 

přisypávejte ho tedy postupně až 
do zhoustnutí. Hotová poleva vám nesmí 

téct, měla by se pouze „táhnout“.

Kroužek pro 
jednoduché uložení

Švédské perníčky

Pepparkakor
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https://eshop.tescoma.cz/multi-vykrajovatko-vanocni-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-tradicni-delicia-13-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-vanocni-delicia-9-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-vanocni-delicia-13-ks


Miska do vodní 
lázně DELÍCIA
Kód 630098
299,-

Čokoládové 
fondue DELÍCIA
Kód 630101

699,-
Dekorovací 
podnos DELÍCIA 
36 × 26 cm
Kód 630350
199,-

Zdobicí lžíce 
DELÍCIA
Kód 630538
169,-

69,-

Hříšná čokoláda
Říká se, že je dobrá na nervy, to nemůžeme posoudit. Co však víme 
určitě, je, že je skvělá na dekorování dortů a dezertů. Aby se zdobení 
povedlo na jedničku, máme pro vás několik tipů jak na to.

Křehké, slepované, s marmeládovým očkem… takové linecké máme všichni moc rádi. A přesně 
takové snadno zvládnete s našimi dvoudílnými vykrajovátky. Pomocí speciálního dílu vytvoříte 
malý otvor vždy přesně uprostřed.

Elektrické čokoládové fondue  
máme spojené zejména s ovocem, 
výborně se však hodí také ke zdobení 
cukroví. Udržuje čokoládu krásně 
hladkou a tekutou, miska s praktickou 
nálevkou je přímo navržena pro 
dekorování polevou.

Vykrajovátka na linecké 
DELÍCIA, tradiční, 6 ks
Kód 630932. 199,-

Vykrajovátka na linecké 
DELÍCIA, moderní, 6 ks
Kód 630933. 199,-

Vykrajovátka na linecké 
DELÍCIA, vánoční, 6 ks
Kód 630934. 199,-

Vykrajovátka tradiční na linecké 
cukroví DELÍCIA, 8 ks
Kód 630910. 129,-

Vykrajovátka vánoční na linecké 
cukroví DELÍCIA, 8 ks
Kód 630912. 129,-

Vykrajovátka dětská na linecké 
cukroví DELÍCIA, 8 ks
Kód 630911. 129,-

Vymazlené linecké
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https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-na-linecke-delicia-tradicni-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-na-linecke-delicia-moderni-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-na-linecke-delicia-vanocni-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-tradicni-na-linecke-cukrovi-delicia-8-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-detska-na-linecke-cukrovi-delicia-8-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-vanocni-na-linecke-cukrovi-delicia-8-ks
https://eshop.tescoma.cz/cokoladove-fondue-delicia
https://eshop.tescoma.cz/miska-do-vodni-lazne-delicia
https://eshop.tescoma.cz/zdobici-lzice-delicia
https://eshop.tescoma.cz/dekorovaci-podnos-delicia-36x26-cm


Louskáček 
na ořechy PRESTO
Kód 420202
139,-

Kónický 
louskáček 
PRESTO
Kód 420204
199,-

Louskáček 
na ořechy 
GrandCHEF
Kód 428730
249,-

Rozlouskneme 
každý oříšek

Lis na těsto / 
zdobička DELÍCIA, 
kovový
Kód 630535

499,-

20 lisovacích kroužků = 20 tvarů sušenek, 
na kterých si můžete pochutnávat kdykoliv, nejen na Vánoce. Výborné domácí 
keksy jsou díky lisu během chvilky hotové a zamilují si je jak vaše děti, tak i vy třeba 
u šálku oblíbené kávy. A pokud lisovací kroužek vyměníte za dekorační trysku 
(4 dekorační trysky jsou součástí balení), rázem lis proměníte ve zdobičku,  
se kterou své cukrářské umění dovedete k dokonalosti.

Odolné
kovové 

tělo

20
druhů 
cukroví
za jeden den

Mlýnek  
na oříšky 
DELÍCIA
Kód 630071

299,-

Pomocník 
na posypy 

i oříškové těsto
Mlýnek pomele jádra 

všech druhů oříšků, 
nezalekne se ani 
sušenek, lentilek 

a čokolády. Hrubost 
mletí zvolíte směrem 

otáčení – od sebe 
najemno, k sobě 

nahrubo.

Dávkovač 
pro malé 
nebo velké 
sušenky
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https://eshop.tescoma.cz/lis-na-testo-zdobicka-delicia-kovovy
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-orisky-delicia
https://eshop.tescoma.cz/konicky-louskacek-presto
https://eshop.tescoma.cz/louskacek-na-orechy-presto
https://eshop.tescoma.cz/louskacek-na-orechy-grandchef


1. Šlehací metla DELÍCIA
20 cm. Kód 630220. 59,-
25 cm. Kód 630222. 62,-
30 cm. Kód 630224. 72,-

2. Šlehací metla nerezová DELÍCIA
20 cm. Kód 630240. 139,-
25 cm. Kód 630242. 159,-
30 cm. Kód 630244. 169,-
35 cm. Kód 630246. 179,-

3. Šlehací metla 
s kuličkou nerezová DELÍCIA
Kód 630252. 159,-

4. Šlehací metla silikonová 
DELÍCIA 25 cm
Kód 630262. 169,-

5. Šlehací metla DELÍCIA
Kód 630050. 109,-

správné cukrářky

6. Lžíce/stěrka silikonová PRESTO. Kód 420506. 129,- / 7. Stěrka silikonová PRESTO. Kód 420504. 109,- / 8. Stěrka silikonová malá PRESTO. 
Kód 420502. 89,- / 9. Stěrka na oříškové krémy DELÍCIA. Kód 630055. 99,- / 10. Stěrka silikonová DELÍCIA 25 cm. Kód 630282. 109,- 
11. Mašlovačka silikonová DELÍCIA. Kód 630290. 109,- / 12. Mašlovačka silikonová velká DELÍCIA. Kód 630294. 129,-
13. Mašlovačka silikonová DELÍCIA. Kód 630024. 119,- / 14. Mašlovačka DELÍCIA, 2 ks. Kód 630027. 149,-

1. Rádlo. Kód 630020. 109,- / 2. Rádlo spojovací. Kód 630021. 139,- / 3. Krájecí kolečko. Kód 630022. 99,- / 4. Kráječ multifunkční. 
Kód 630023. 299,- / 5. Vykrajovač koleček ∅ 4,5 cm. Kód 630039. 109,- / 6. Vykrajovač koleček ∅ 7 cm. Kód 630040. 119,-
7. Vykrajovač koleček s vlnitým okrajem ∅ 7 cm. Kód 630011. 119,- / 8. Vykrajovač čtverečků s vlnitým okrajem 7 cm. Kód 630014. 119,- 
9. Mřížkovací váleček. Kód 630044. 169,- 

1

1

5 6 7 8 9

2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 3 4 5

Mít o kolečko navíc se někdy vyplatí :-). Zejména pokud chcete ukrojit těsto. Rádla a vykrajovače DELÍCIA 
jsou vyrobeny z odolného plastu, nemusíte se s nimi bát pracovat ani na kovovém nádobí. 

Výbava

https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-delicia-25-cm
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-nerezova-delicia-30-cm
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-s-kulickou-nerezova-delicia-25-cm
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-silikonova-delicia-25-cm
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-delicia
https://eshop.tescoma.cz/lzice-sterka-silikonova-presto
https://eshop.tescoma.cz/sterka-silikonova-presto
https://eshop.tescoma.cz/sterka-silikonova-mala-presto
https://eshop.tescoma.cz/sterka-na-oriskove-kremy-delicia
https://eshop.tescoma.cz/sterka-silikonova-delicia-25-cm
https://eshop.tescoma.cz/maslovacka-silikonova-delicia-2
https://eshop.tescoma.cz/maslovacka-silikonova-velka-delicia
https://eshop.tescoma.cz/maslovacka-silikonova-delicia
https://eshop.tescoma.cz/maslovacka-delicia-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/radlo-delicia
https://eshop.tescoma.cz/radlo-spojovaci-delicia
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-kolecko-delicia
https://eshop.tescoma.cz/krajec-multifunkcni-delicia
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-kolecek-delicia-4-5-cm
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-kolecek-delicia-7-cm
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-ctverecku-s-vlnitym-okrajem-delicia-7-0-cm
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-kolecek-s-vlnitym-okrajem-delicia-7-0-cm
https://eshop.tescoma.cz/mrizkovaci-valecek-delicia


Mísa s víkem GrandCHEF
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 428600. 399,-
∅ 20 cm, 3 l. Kód 428601. 499,-
∅ 24 cm, 5 l. Kód 428602. 599,-

Skleněná mísa GIRO
∅ 12 cm, 0,4 l. Kód 389212. 69,-
∅ 16 cm, 1 l. Kód 389216. 109,-
∅ 20 cm, 1,8 l. Kód 389220. 139,-

Oddělovač bílků DELÍCIA
Kód 630092. 72,-

Mísa plastová 
DELÍCIA
žlutá nebo 
bílá barva

Mísy plastové  
DELÍCIA, sada 3 ks
žlutá nebo bílá barva
Kód 630364. 199,-

∅ 24 cm, 3 l. Kód 389224. 199,-
∅ 28 cm, 5 l. Kód 389228. 279,-

∅ 18 cm, 1,5 l. Kód 630360. 59,-
∅ 22 cm, 2,5 l. Kód 630361. 69,-
∅ 28 cm, 5 l. Kód 630362. 99,-

 Protiskluzové dno! 

Opravdu rychlý šlehač
Dvě proti sobě rotující metly vykouzlí 
nadýchanou šlehačku, bílkový sníh, tekutá 
těsta i dresinky. Dlouhá rukojeť, objem 
1000 ml a protiskluzové dno jsou  
další velká plus!

Ruční šlehač 
DELÍCIA 1000 ml
Kód 630279

399,-

Multifunkční 
šlehač DELÍCIA
Kód 630276

299,-

Od šlehačky 
po mléčnou pěnu
Šlehačku, bílkový 
sníh, mléčnou pěnu 
do kávy i vaječnou 
směs na omelety 
v mžiku vyšleháte také 
pomocí multifunkčního 
šlehače s dokonale 
těsnicím víčkem. 

Mechanické 
síto DELÍCIA
Kód 630341

199,-

Pro hladké těsto bez hrudek
Mechanické síto jemně proseje a prokypří mouku, 
moučkový cukr i kakao. S nasazeným spodním 
víčkem nádobu pohodlně naplníte, s horním 
víčkem nespotřebovanou mouku nebo cukr 
bezpečně uskladníte.

Ochranný 
poklop 

DELÍCIA
Kód 630395

159,-

Pro mísy  
a nádoby  

∅ 14–28 cm
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https://eshop.tescoma.cz/rucni-slehac-delicia-1000-ml
https://eshop.tescoma.cz/multifunkcni-slehac-delicia
https://eshop.tescoma.cz/mechanicke-sito-delicia
https://eshop.tescoma.cz/ochranny-poklop-delicia
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-misy?f=product-line:2730
https://eshop.tescoma.cz/oddelovac-bilku-delicia
https://eshop.tescoma.cz/misy-na-testo?f=product-line:19405
https://eshop.tescoma.cz/misy-plastove-delicia-sada-3-ks


Mlýnek na 
mák HANDY
Kód 643581

899,-

Podložka skládací 
DELÍCIA ∅ 32 cm
Kód 630720. 209,-

Unikátní keramický mlecí mechanismus 
Mlýnku na mák HANDY pomele lehce 
a plynule mák, semínka sezamu, hořčice, 
lněné semínko, koriandr i jáhly. Hrubost 
mletí je nastavitelná, můžete si zvolit 
mletí najemno i nahrubo, masivní svorka 
zajistí pevné uchycení ke stolu.

Podložka skládací 
DELÍCIA 45 × 32 cm
Kód 630724. 299,-

Po vytažení pekáče z trouby použijte nerezovou 
podložku. Ochrání pracovní desku či stůl a buchty na ní 
krásně vychladnou.

V hlavní roli mák

Jak mák správně skladovat?
•  Mletý mák má tendenci rychle žluknout 

a hořknout. Je proto lepší umlít jej až těsně 
před použitím. Nespotřebovaný namletý 
mák můžete zmrazit nebo jej smíchejte 
s moučkovým cukrem a uložte do lednice. 
Cukr jeho trvanlivost o pár dnů prodlouží.

•  Nemletý mák se doporučuje skladovat 
v uzavřené nádobě v suchém, chladném 
a tmavém místě, tedy při teplotě do 25 °C 
a vlhkosti do 75 %.

 Unikátní keramický 
 mechanismus 

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-mak-handy
https://eshop.tescoma.cz/podlozka-skladaci-delicia-45x32-cm
https://eshop.tescoma.cz/podlozka-skladaci-delicia-32-cm


Forma bagetky 
DELLA CASA
Kód 629510
249,-

Forma bagety 
DELLA CASA
Kód 629514
249,-

Forma housky 
hamburger 
DELLA CASA
Kód 629518
249,-

Forma kulatý chléb  
DELLA CASA 
Kód 629550 
249,-

199,-

Ošatka s miskou 
na domácí chléb 
DELLA CASA
Kód 643160

299,-

Upeč třeba chleba nebo housku

Forma celozrnný 
chléb DELLA CASA
Kód 629554

199,-

Pecen jako z pekárny
V perforované ošatce DELLA CASA vykyne těsto mnohem rychleji, 
bochník získá nadýchaný tvar a po upečení si zachová tradiční rýhovanou 
kůrku. Ošatka je během kynutí vložená do speciální misky, která zachytí 
přebytečnou mouku.

Na chleba se těžko dělá, říká jedno lidové rčení. Co si tedy upéct vlastní? A k tomu bagetky 
jako z Francie. A housky. A bulky na hamburgery… Domácí pečivo má hned několik výhod. 
Je po ruce čerstvé a křupavé (takové je nejlepší), pohlídáte si složení (celozrnné bude  
skutečně celozrnné) a ještě můžete experimentovat podle vlastní chuti. 

Tvořítko 
na housky 
DELÍCIA, šnek
Kód 630107
72,-

Tvořítko 
na housky DELÍCIA, 
kaiserka
Kód 630084
74,-

Tvořítko 
na housky 
DELÍCIA, raženka
Kód 630085
89,-

Chlebovka 4FOOD 
32 cm. Kód 896510. 499,-
42 cm. Kód 896512. 699,-

Uchová pečivo déle čerstvé!
Až o několik dnů prodlouží trvanlivost vašeho pečiva. 
Chlebovka je jedinečná svým silikonovým těsněním, 
díky němuž je uvnitř ideální mikroklima pro uložení 
potravin, které jinak osychají a tvrdnou. 

Při pečení 
v silikonové 

formě si bochník 
udrží svůj tvar 

a „nerozjede se“.
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https://eshop.tescoma.cz/osatka-s-miskou-na-domaci-chleb-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-kulaty-chleb-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/chlebovka-4food-42-cm
https://eshop.tescoma.cz/forma-celozrnny-chleb-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-bagetky-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-bagety-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/forma-housky-hamburger-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-housky-delicia-kaiserka
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-housky-delicia-razenka
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-housky-delicia-snek


Digitální 
kuchyňská váha 
ACCURA

500 g
přesnost 0,1 g
Kód 634510 

499,-

5 kg
přesnost 1 g
Kód 634512 

599,-

15 kg
přesnost 1 g
Kód 634514

699,-

Odměrka s nálevkou DELÍCIA 
0,5 l. Kód 630406. 99,-
1 l. Kód 630408. 129,-

Nádoba na mixování 
s odměrkou DELÍCIA 
1,5 l. Kód 630414. 209,-
2,5 l. Kód 630416. 289,-

Odměrka 
skleněná 
DELÍCIA 1,0 l
Kód 630434
249,-

Elektronická  
vážicí lžíce DELÍCIA
Kód 634556 

499,-

Dvakrát važ, jednou vař!
Pečení a vaření je někdy tak trochu alchymie. Tu kapku 
citronu, tam špetku soli. Zkušení cukráři, pekaři i kuchaři 
si možná mohou dovolit vařit od oka, ale co my, začátečníci? 
Aby se recept povedl, neobejdeme se bez této povinné výbavy.

Na gram přesné
Tři digitální váhy s různými nosnostmi – 500 g,  
5 kg a 15 kg – mají velké, dobře viditelné číslice  
a snadné ovládání dvěma tlačítky. Hmotnost zváží 
na gram přesně, ta nejmenší dokonce na desetiny 
gramu. Funkce dovažovaní umožňuje vážit  
i několik potravin najednou. 

Digitální minutka 
ACCURA
Kód 634480. 249,-

Digitální minutky 
ACCURA, 3 časy
Kód 634482. 349,-

Měří 3 časy současně
Co dělat, když vaříte, pečete a smažíte současně a u všech 
pokrmů potřebujete pohlídat čas? Žádný problém, minutky 
ACCURA zaznamenávají hned 3 různé časy najednou.

Elektronická 
lžíce je ideální 

pro zvážení malého 
množství surovin do 300 g. 

Je maximálně přesná,  
s funkcí dovažování.
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https://eshop.tescoma.cz/odmerka-sklenena-delicia-1-0-l
https://eshop.tescoma.cz/digitalni-kuchynska-vaha-accura-500-g
https://eshop.tescoma.cz/digitalni-kuchynska-vaha-accura-5-0-kg
https://eshop.tescoma.cz/digitalni-kuchynska-vaha-accura-15-0-kg
https://eshop.tescoma.cz/digitalni-minutky-accura-3-casy
https://eshop.tescoma.cz/digitalni-minutka-accura
https://eshop.tescoma.cz/odmerka-s-nalevkou-delicia-1-0-l
https://eshop.tescoma.cz/nadoba-na-mixovani-s-odmerkou-delicia-2-5-l
https://eshop.tescoma.cz/elektronicka-vazici-lzice-delicia


Odměrky lžičky PRESTO, 4 ks
Kód 420732. 66,-

Odměrky hrníčkové 
PRESTO, 3 ks
Kód 420734. 86,-

Odměrka kalíšek PRESTO
Kód 420738. 69,-

Lopatky PRESTO, 3 ks
Kód 420740. 96,-

Digitální teploměr 
ACCURA, sklápěcí
Kód 634488

399,-

Sklápěcí 
čidlo, skladný

Je libo rare 
nebo well done?

Digitální teploměr vám ukáže, 
jak na tom váš steak uvnitř je. 
Ideální je rovněž pro bezpečné 

měření teploty omáček, polévek 
i pomalu pečeného masa.

Infračervený kuchařský 
teploměr ACCURA 

Kód 634494
899,-

699,-
Měřte bez dotyku a čekání! 
Stačí namířit a stisknout tlačítko. Infračervený teploměr 
okamžitě změří teplotu pokrmu, omáčky, nápoje, 
povrchu pánve, grilu aj., a to v rozsahu od -50 až 
do +380 °C. Přesný bod měření vám ukáže laserový 
paprsek, teplota se velkými číslicemi zobrazí na displeji.
Náš tip: Zkontrolujte si teplotu vína, teplotu v lednici 
nebo zda vám správně chladí klimatizace či hřeje 
podlahové topení.

min. -50   max. 380 °C

Teplota 
pod kontrolou 
Teploměr změří teplotu uvnitř 
pokrmů při pečení v troubě 
a pohlídá délku přípravy. Dosažení 
nastavené teploty i uplynutí času 
signalizuje zvukově. 

Měří, hlídá, míchá! 
Potřebujete převařit mléko? 
Nastavte teploměr DELÍCIA 
na 72 °C, zavěste jej na okraj 
hrnce a špičku ponořte do mléka. 
Dosažení teploty oznámí 
zvukovým signálem. S nasazenou 
žáruvzdornou silikonovou stěrkou 
můžete teploměr během měření 
používat i jako vařečku nebo 
klasickou stěrku.

Aktuální 
teplota

Požadovaná 
teplota

Po dosažení 
nastavené 

teploty se ozve 
zvukový signál

Teploměr 
digitální 
se stěrkou 
DELÍCIA
Kód 630128
599,-

399,-

Digitální 
teploměr do trouby 
ACCURA, s minutkou
Kód 634490

599,-
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https://eshop.tescoma.cz/digitalni-teplomer-accura-sklapeci
https://eshop.tescoma.cz/digitalni-teplomer-do-trouby-accura-s-minutkou
https://eshop.tescoma.cz/infracerveny-kucharsky-teplomer-accura
https://eshop.tescoma.cz/teplomer-digitalni-se-sterkou-delicia
https://eshop.tescoma.cz/odmerky-lzicky-presto-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/odmerky-hrnickove-presto-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/odmerka-kalisek-presto
https://eshop.tescoma.cz/lopatky-presto-3-ks


Kávovar PALOMA
1 šálek. Kód 647001. 299,- / 2 šálky. Kód 647002. 369,- / 3 šálky. Kód 647003. 399,-
6 šálků. Kód 647006. 549,- / 9 šálků. Kód 647009. 749,-

Kávovar 
PALOMA

od 299,-

Omamné
kávové aroma

Je snadné se zamilovat
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https://eshop.tescoma.cz/kavovar-paloma-3-salky
https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=paloma&f=product-line:5618


Šálky 
na espresso  
s podšálkem 
myCOFFEE, 6 ks

799,-

Pohádkové chvíle 
s oblíbenou kávou 
Půvabné šálky na espresso s podšálky 
myCOFFEE jsou vyrobeny z tenkostěnného 
porcelánu „new bone“ výjimečného 
svou mimořádnou bělostí a vysokou 
odolností. Souprava 6 šálků s podšálky 
kombinuje originálním způsobem tradiční 
design porcelánového nádobí s trendy 
dekory, které podtrhnou vaši osobnost.

Limitovaná edice

I love coffee
Kód 387758

Art deco
Kód 387750

Happy
Kód 387760

Good morning
Kód 387752

Tropical
Kód 387754

Flowers
Kód 387756

Atraktivní balení 
Luxusní dárek, kterým 
zaručeně potěšíte!

novinka 
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Luxusní ruční mlýnek GrandCHEF 
s keramickým mechanismem vám 
namele kávu na 6 různých stupňů  
hrubosti, které si jednoduše 
nastavíte podle toho, jaký nápoj 
připravujete. Odnímatelná odměrka 
za vás 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

Vychutnejte si svoji oblíbenou kávu 
namletou tak, jak má být.

Mlýnek na kávu 
GrandCHEF
Kód 428802

699,-

čerstvě mleté
Není nad vůni

kávy
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https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-kavu-grandchef


Univerzální 
podšálek
Kód 387550
59,-

Deset hrníčků, jeden podšálek
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 jenom tolik podšálků, 
kolik používáte. Vyrobeno z prvotřídního porcelánu.

Kávovar 
MONTE CARLO
4 šálky
Kód 647104

799,-

ALL FIT ONE, Belly

od 59,-

Stejný podšálek pro 
všechny hrníčky

Šálek na espresso
Slim. Kód 387540
Belly. Kód 387560
59,-

Šálek na cappuccino
Slim. Kód 387542
Belly. Kód 387562
79,-

Šálek na čaj
Slim. Kód 387544
Belly. Kód 387564
99,-

Hrnek
Slim. Kód 387546
Belly. Kód 387566
99,-

Hrnek na latte
Slim. Kód 387548
Belly. Kód 387568
139,-

ALL FIT ONE

Konvice  
na čaj a kávu TEO 
0,6 l. Kód 646632. 399,- 
1 l. Kód 646634. 499,- 

Bohatá chuť
Konvice na čaj a kávu TEO jsou 
vynikající pro přípravu a podávání čaje 
nebo tzv. francouzské kávy (French 
press), protože plně rozvinou čajovou 
či kávovou chuť i aroma. 

Výrobek získal 
ocenění

51

https://eshop.tescoma.cz/kavovar-monte-carlo-4-salky
https://eshop.tescoma.cz/hrnky-a-salky?f=product-line:20008
https://eshop.tescoma.cz/hrnky-a-salky?f=product-line:20008
https://eshop.tescoma.cz/konvice-na-caj-a-kavu-teo-1-0-l


To je nerezová konvice GrandCHEF s příkonem 
2000 W, světelným indikátorem ohřevu a funkcí 
automatického vypnutí. K dalším velkým PLUS 
patří široké hrdlo pro snadné plnění a čištění, 
odnímatelný filtr pro zachycení minerálních usazenin 
a nečistot i masivní rukojeť s tlačítkem pro otevření 
víčka. Stupnice pro přehledné minimální a maximální 
plnění je samozřejmostí.

Světelný 
indikátor 
ohřevu

Přehledná 
stupnice

Masivní 
rukojeť pro 
pohodlné 
nalévání

Filtr pro 
zachytávání 
nečistot

Rychlovarná 
konvice 
GrandCHEF 1,7 l
Kód 677816

999,-

Šálek na espresso 
CREMA, s podšálkem
Kód 387120
99,-

Hrnek CREMA
Kód 387132
99,-

Hrnek na kávu 
latte CREMA
Kód 387136
159,-

Nádoba na 
smetanu CREMA
Kód 387150
139,-

Konvice na čaj 
CREMA 1,4 l
Kód 387162
499,-

Šálek na cappuccino  
CREMA, s podšálkem
Kód 387124
169,-

Šálek snídaňový 
CREMA, s podšálkem
Kód 387128
209,-

Cukřenka 
CREMA
Kód 387154
159,-

Něžná
Crema

Skleněný  
hrnek CREMA 
400 ml  
Kód 306270
84,- 

Skleněný hrnek 
latté macchiato 
CREMA 300 ml  
Kód 306275
84,- 

Rychlá a šik! 

Čisté linie, zaoblené tvary, 
nadčasový design, elegantní styl... 

novinka 

https://eshop.tescoma.cz/salek-na-espresso-crema-s-podsalkem
https://eshop.tescoma.cz/cukrenka-crema
https://eshop.tescoma.cz/hrnek-crema
https://eshop.tescoma.cz/nadoba-na-smetanu-crema
https://eshop.tescoma.cz/hrnek-na-kavu-latte-crema
https://eshop.tescoma.cz/salek-snidanovy-crema-s-podsalkem
https://eshop.tescoma.cz/salek-na-cappuccino-crema-s-podsalkem
https://eshop.tescoma.cz/skleneny-hrnek-latte-macchiato-crema-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/skleneny-hrnek-crema-400-ml
https://eshop.tescoma.cz/konvice-na-caj-crema-1-4-l
https://eshop.tescoma.cz/rychlovarna-konvice-grandchef-1-7-l


Černý, ovocný 
a bylinkový čaj

Bílé, žluté 
a zelené čaje

Zalévaná 
a instantní káva

Čaje 
oolong

Sterilizovaná voda 
do kojeneckých 
pokrmů

100 °C 95 °C 90 °C 80 °C 100  40 °C

2200 W 
 pro rychlé 
 dosažení varu 

•  Ohřeje na 40, 80,  
90, 95 a 100 °C

•  Dosaženou teplotu  
udrží 30 minut

•  Funkce 100  40 °C  
připraví sterilizovanou  
vodu do dětských  
pokrmů a nápojů

 Luxusní rychlovarná konvice  
 z prvotřídní nerezavějící oceli 

Rychlovarná 
konvice PRESIDENT 
1,7 l. Kód 677820
2999,-

2399,- 

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/rychlovarna-konvice-president-1-7-l


Žáruvzdorné 
borosilikátové sklo

Široké dno pro rychlé 
dosažení varu

Vhodné do mikrovlnné 
trouby

Pro horké 
i studené nápoje

Konvice 
MONTE CARLO 1,5 l, 
s vyluhovacím sítkem
Kód 647110

399,-

Monte Carlo

Výrobek získal 
ocenění

Kvalitní a praktickou konvici z českého borosilikátového skla v zimě oceníte doma i v práci. Díky 
šikovnému sítku z tepelně odolného plastu si přímo v konvici připravíte ovocné i bylinkové čaje, šípkový 
či zázvorový odvar a také spoustu vynikajících alko i nealko punčů a svařáků. V létě konvici MONTE CARLO 
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. Snadné 

čištění 
sítka
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https://eshop.tescoma.cz/konvice-monte-carlo-1-5-l-s-vyluhovacim-sitkem


Příprava nápojů ve skle je nejen velmi 
působivá, ale také zdravotně výhodná – 
sklo se doporučuje pro vaření bylinných 
čajů a léčivých směsí, protože na rozdíl 
od kovu neovlivňuje jejich chuť, kvalitu 
a vlastnosti. Pro snadné a přitom 
maximální vyluhování bylin je varná 
konvice TEO vybavena hlubokým 
sítkem a extra jemným sítkem. Konvice 
je vyrobena ze žáruvzdorného 
borosilikátového skla, je vhodná pro 
plynové, elektrické a sklokeramické 
sporáky, pro nalévání vařící vody 
z varných konvic i do mikrovlnné 
trouby. Vybrat si můžete  
ze čtyř barev.

Čajokrásná konvice

Konvice TEO,  
s vyluhovacími sítky
1,25 l 
Kód 646622

299,-
1,7 l 
Kód 646624

399,- 

Konvice 
TEO TONE,  
s vyluhovacími 
sítky 1,25 l 
Kód 646623

299,-
1,7 l 
Kód 646625

399,-

s unikátními vyluhovacími sítky 

Hluboké sítko pro  
luhování čerstvé máty,  
meduňky, zázvoru,  
sušených šípků,  
ovoce apod.

Unikátní extra jemné  
sítko pro vyluhování  
všech druhů sypaného  
čaje bez zbytků  
čajových lístků  
v nápoji.

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/konvice-teo-1-25-l-s-vyluhovacimi-sitky
https://eshop.tescoma.cz/konvice-teo-1-25-l-s-vyluhovacimi-sitky
https://eshop.tescoma.cz/konvice-teo-1-7-l-s-vyluhovacimi-sitky
https://eshop.tescoma.cz/konvice-teo-tone-1-25-l-s-vyluhovacimi-sitky
https://eshop.tescoma.cz/konvice-teo-tone-1-7-l-s-vyluhovacimi-sitky
https://eshop.tescoma.cz/konvice-teo-tone-1-7-l-s-vyluhovacimi-sitky


Termoska s hrníčkem 
0,3 l. Kód 318520. 399,-  
0,5 l. Kód 318522. 499,-  
0,7 l. Kód 318524. 599,-  
1,0 l. Kód 318526. 649,- 

 Zrozeny pro dobrodružné 

výpravy
Nerezové termosky CONSTANT jsou vysoce účinné, udrží teplo 
i chlad po dlouhou dobu. Při běžném zacházení jsou nerozbitné. 

Termohrnek 
0,4 l. Kód 318534
499,- 

Sportovní  
termoska se zámkem 
0,3 l. Kód 318530
499,-  
0,5 l. Kód 318531
599,- 

Termoska  
s dávkovačem  
1,2 l. Kód 318512
849,- 

Termoska  
na potraviny 
1,0 l. Kód 318538
899,- 

699,-

Termosky 
CONSTANT, nerez

od 399,-

Termoska 
s hrníčkem

CONSTANT CREAM 
0,3 l. Kód 318550. 399,-  
0,5 l. Kód 318551. 499,-  
0,7 l. Kód 318552. 599,-  
1,0 l. Kód 318553. 649,- 

novinka 

https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=constant+cream
https://eshop.tescoma.cz/termoska-s-hrnickem-constant-0-3-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/termoska-s-hrnickem-constant-1-0-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/termohrnek-constant-0-4-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/sport-termoska-se-zamkem-constant-0-3-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/sport-termoska-se-zamkem-constant-0-5-l-nerez
https://eshop.tescoma.cz/termoska-s-davkovacem-constant-1-2-l-nerezova
https://eshop.tescoma.cz/termoska-na-potraviny-constant-1-0-l-nerez


Perfektní čajová konvice na indukci! 
Retro nerezové konvice PERFECTA a PERFECTA Cream o objemech 1,5 a 2 litry v moderním provedení, 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 rukojetí uložíte konvici kamkoliv. 

Sklápěcí rukojeť 
pro snadné plnění 
a čištění

Píšťalka 
s bezpečným 
otvíráním

Čajová konvice 
PERFECTA Cream
1,5 l
Kód 677454

799,-
2,0 l
Kód 677456

899,-

Čajová konvice 
PERFECTA
1,5 l
Kód 677450

699,-
2,0 l
Kód 677452

799,-

Jednoduché, důmyslné, praktické! 
Braňte se nachlazení účinnými zbraněmi plnými 
vitamínů. Jednou z nich je i zázvor. Snadno a rychle 
jej nastrouháte Třecím struhadlem na zázvor PRESTO 
s protiskluzovou úpravou. Ale umí toho mnohem 
více! Oloupe kořen zázvoru, nastrouhá dužinu 
a současně zachytí šťávu. Struhadlo s cenným 
obsahem pak jednoduše ponoříte do čaje nebo 
vroucí vody a uzdravování může začít.

Třecí struhadlo 
na zázvor PRESTO
Kód 420198 

129,-

Vyluhovací 
sítko myDRINK 
Kód 646670
119,- 

Do sítka nasypte 
čaj, nastavte 
intenzitu vyluhování 
a vložte do hrnku.

Zásobník 
na čajové sáčky 
myDRINK 
Kód 308888
299,- 

199,-

novinka 

novinka 

Ideální tvar pro 
zachycení veškeré 
zázvorové šťávy
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https://eshop.tescoma.cz/vyluhovaci-sitko-mydrink
https://eshop.tescoma.cz/zasobnik-na-cajove-sacky-mydrink
https://eshop.tescoma.cz/treci-struhadlo-na-zazvor-presto
https://eshop.tescoma.cz/cajova-konvice-perfecta-cream-2-0-l
https://eshop.tescoma.cz/cajova-konvice-perfecta-cream-1-5-l
https://eshop.tescoma.cz/cajova-konvice-perfecta-2-0-l
https://eshop.tescoma.cz/cajova-konvice-perfecta-1-5-l


bublinek
Unikátní výrobník na domácí sodu a řadu dalších 
nápojů vyniká svým elegantním minimalistickým 
vzhledem, špičkovým provedením a především 
speciální technologií, která umožňuje ovocné 
šťávy i alkoholické nápoje sytit přímo v láhvi. 
Součástí produktu je šikovný odšťavňovač pro 
pohodlné vymačkání čerstvé šťávy z citrusových 
plodů přímo do láhve. 

Výrobník sycených  
nápojů myDRINK
Kód 308610
2999,-

1999,- 

náš tip
Na 1 láhev 

pomerančového 
nápoje postačí šťáva 

vymačkaná ze  
2 pomerančů, tedy 

asi 200 ml.

Náhradní láhev  
pro přípravu 
sycených  
nápojů myDRINK  
Kód 308616
159,- 

Náhradní  
bombička pro  
přípravu sycených 
nápojů myDRINK
Kód 308620
699,- 

Ve víru

Výrobník sycených nápojů je dodávaný s láhví pro 
přípravu syceného nápoje o objemu 850 ml a velkou 
bombičkou s náplní CO2 pro přípravu až 85 l nápojů. 
Náhradní bombičku a láhev lze pořídit i samostatně. 
Prázdnou bombičku vyměňte za plnou v Prodejních 
centrech TESCOMA jen za 149 Kč.
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https://eshop.tescoma.cz/vyrobnik-sycenych-napoju-mydrink
https://eshop.tescoma.cz/bombicka-pro-pripravu-sycenych-napoju-mydrink
https://eshop.tescoma.cz/lahev-pro-pripravu-sycenych-napoju-mydrink


Tipy na osvěžující nápoje z našeho „bublinkovače“

Už žádné faux pas s cizí sklenicí!
Koktejly a drinky si nejlépe vychutnáte v širokých sklenicích na víno, 
které dají vyniknout barvě a vůni nápoje. Díky barevným kroužkům 
snadno poznáte, komu sklenice patří. Vyrobeno z českého 
křišťálového skla, vhodné do myčky.

 Kiwi limonáda 
Do láhve myDRINK nalijte 
šťávu ze 4 přezrálých kiwi, 
1/2 limetky a 1/2 citronu. 
Přidejte 2 lžičky cukru, dolijte 
500 ml vody a ve výrobníku 
sycených nápojů připravte 
koktejl. Podávejte ozdobený 
mátou, ledem a ovocem.

 Kantalup s tequilou 
Do láhve myDRINK nalijte 
300 ml umixovaného pyré 
z melounu Kantalup (má 
oranžovou dužinu), 100 ml 
sody, 100 ml tequily a 50 ml 
javorového sirupu. Podávejte 
s ledovou tříští.

 Bublinkový  
 Black Velvet 
Nalijte do láhve myDRINK 
300 ml bílého vína a 300 ml 
černého piva a ve výrobníku 
sycených nápojů promíchejte.

Sklenice na víno  
s barevnými kroužky
UNO VINO 350 ml, 6 ks
Kód 695494

499,- 
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https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-vino-uno-vino-350-ml-6-ks


Panák  
myDRINK 50 ml  
Kód 306024 

29,- 

Sklenice  
myDRINK 300 ml  
Kód 306030  

39,- 

Sklenice  
myDRINK 500 ml  

Kód 306034 

59,- 

Sklenice, skleničky, panák 
i whiskovky, líbilo by se vám  
mít všechny druhy skla pěkně 
sjednocené v jednom designu? 
Linie myDRINK vám tohle 
přání splní. Od „panáčka“ 
po půllitrovou sklenici ji totiž 
zdobí jednotný dekor. 

Motiv nakloněných kružnic symbolizuje 
polohu vodní hladiny a působí velmi 
efektně. Pořídit si můžete celou sadu 
velikostí, nebo vybrat jen jednotlivé 
sklenice, navíc od každé tolik kusů, kolik 
potřebujete. Své místo na stole si najdou 
při každé příležitosti.

Když drink, tak
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https://eshop.tescoma.cz/sklenice-mydrink-500-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-mydrink-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/panak-mydrink-50-ml


Panák 
myDRINK 25 ml  
Kód 306022 

24,- 

Sklenice na whisky  
myDRINK 300 ml 
Kód 306026 

39,- 

Sklenice  
myDRINK 350 ml 
Kód 306032 

49,- 

Led se hodí i na zimní večírky 
Už nebudete v mrazničce hledat místo, kde musí vaše 
forma na led ležet, aby nevytekla. Silikonová tvořítka 

na led myDRINK jsou opatřena vodotěsnými víčky, 
takže je můžete dát do mrazničky v jakékoliv poloze 

a neunikne z nich ani kapka. Ušetříte tak spoustu 
místa. Pružný silikon umožňuje snadné vyloupnutí ledu. 

Vyberte si z pěti různých tvarů a velikostí!

kostky XXL 
Kód 308904 
299,- 

239,- 

diamanty XXL 
Kód 308905 
299,- 

239,- 

karty 
Kód 308894 
279,- 

199,- 

kuličky 
Kód 308893
279,- 

199,- 

kostky 
Kód 308892
279,-  

199,-

Tvořítko na led 
myDRINK

Výrobek získal ocenění

Do mrazničky vložte 
v libovolné poloze, 
díky vodotěsnému 
víčku voda nevyteče.

Tvořítko s vodou 
uzavřete víčkem.

Skvělé do sklenice 
s whisky nebo do džbánů!

Kleště na led PRESTO 
Kód 420527 
109,- 
Z prvotřídní  
nerezavějící oceli

5 
cm
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https://eshop.tescoma.cz/panak-mydrink-25-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-whisky-mydrink-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-mydrink-350-ml
https://eshop.tescoma.cz/kleste-na-led-presto
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-led-mydrink-kulicky
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-led-mydrink-kostky
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-led-mydrink-karty
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-led-mydrink-diamanty-xxl
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-led-mydrink-kostky-xxl


Chladicí kostky 
PRESTO, 24 ks
Kód 420709

99,- 

Sklenice CREMA 350 ml
Kód 306250. 59,- 

Sklenice CREMA 500 ml
Kód 306255. 62,- 

Slámky myDRINK, 
dlouhé kolínko, 40 ks
Kód 308856
39,- 

Sklenice na koňak
CHARLIE 700 ml
Kód 306416 

69,-

Sklenice na martini 
CHARLIE 450 ml
Kód 306418 

79,-

Sklenice na 
gin & tonic 
CHARLIE 640 ml
Kód 306417 

69,-

Značky  
na sklenice 

myDRINK,  
12 ks, ocean 
Kód 308820

199,-

Slavíme!

Klasické nápoje, ikonické sklenice! 
Trojice sklenic pro podávání koňaku, martini a ginu s tonicem si zcela jistě najde místo i ve vašem 
baru. Sklenice jsou vyrobeny z křišťálového skla s tvrzeným okrajem, jsou odolné a mají ideální tvar 
i objem pro rozvinutí specifické vůně a chuti podávaných nápojů. Používáním správných sklenic se 
popíjení drinků rázem stane sommeliérským i estetickým zážitkem.

párty!
Hravá

novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-gin-tonic-charlie-640-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-konak-charlie-700-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-martini-charlie-450-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-crema-350-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-crema-500-ml
https://eshop.tescoma.cz/znacky-na-sklenice-mydrink-12-ks-ocean
https://eshop.tescoma.cz/chladici-kostky-presto-24-ks


myBEER Salute! 
Třetinka – kód 309018
Půllitr – kód 309024

myBEER Icon
Třetinka – kód 309014
Půllitr – kód 309020

Všechny tři sklenice nabízíme 
jako třetinku i půllitr!

myBEER Lupulus
Třetinka – kód 309016
Půllitr – kód 309022

Na jedno? Na dvě? Na tři! Hned tři typy půllitrů a třetinek jsme vyladili  
pro váš dokonalý zážitek ze zlatavého moku! Zvolte si sklenici, která nejlépe 
pasuje k vašemu apetitu, a vychutnejte si dávku vitamínu B na zdraví!

myBEER
Třetinka

79,- 

myBEER 
Půllitr

99,-

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

Sklenice 
na pivo 
CREMA 300 ml
Kód 306260

69,- 
500 ml  
Kód 306262

79,- 

Hořká láska

63

https://eshop.tescoma.cz/tretinka-mybeer-icon
https://eshop.tescoma.cz/pullitr-mybeer-icon
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-pivo-crema-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-pivo-crema-500-ml


Klasika v luxusním  
provedení
Snadno si poradí se všemi 
typy vinných láhví, včetně 
kalifornských se širokým 
okrajem. S lehkostí zvládne 
i archivní vína s dlouhými 
korky. 

Otvírák  
UNO VINO 
Kód 695412

349,-

Otvírák  
profesionálů! 
Dvoustupňová opěrka umožňuje postupné vytahování 
zátky bez rizika přetržení, poradí si i s mírně 
poškozenými, navlhlými či příliš suchými korky. 

Otvírák číšnický  
dvoukrokový 
UNO VINO 
Kód 695417 
299,-

199,-

Zabere silou páky
Masivní pákový mechanismus 
a dlouhá spirála s antiadhezním 
povlakem si poradí se všemi 
typy korků. Spirála pronikne 
přesně do středu, korek se tak při 
vytahování neroztrhne. 

Otvírák pákový 
UNO VINO 
Kód 695410
699,-

499,-

opojení
(Ne)vinné

Víno se nepije, ale vychutnává. Ideálně všemi 
smysly, tedy také zrakem a čichem. Aby pro vás 
popíjení vína bylo skutečným požitkem, vybavte 
se profesionálními nástroji, se kterými si užijete 
nejen pestrou škálu vinných chutí, ale také 
samotné servírování. 

Designový kousek 
Dekantér je určen k servírování vín a k jejich provzdušnění. Při 
podávání vína dekantérem dochází k otevření škály aromatických látek 
i ke zjemnění chuti. U starších a červených vín se navíc oddělí sedlina. 

Dekantér  
SOMMELIER 1,5 l  
Kód 695870 

399,- 
Je ohebný, vyčistí 
i nepřístupná místa 
uvnitř dekantéru

Čistič na dekantéry 
UNO VINO  
Kód 695482

169,- 

Spirála  
s antiadhezním 

povlakem

Nožík pro 
odstranění 

fólie
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https://eshop.tescoma.cz/otvirak-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-pakovy-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-cisnicky-dvoukrokovy-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/dekanter-sommelier-1-5-l
https://eshop.tescoma.cz/cistic-na-dekantery-uno-vino


Sklenice na bílé víno 
CHARLIE 350 ml, 6 ks  

Kód 306420
Dárkové balení  

399,-
„Kusovka“ 

Kód 306410 
59,-

Sklenice na  
červené víno  
CHARLIE 450 ml, 6 ks 
Kód 306422 
Dárkové balení

399,- 
„Kusovka“  
Kód 306412  
59,-

Miska na olivy  
GUSTITO 24 × 4 cm
Kód 386030 

109,- 

Kráječ na sýr 
GrandCHEF
Kód 428242 
119,- 

Servírovací deska 
GrandCHEF  
40 × 14 cm
Kód 428826 
169,- 

Sklenice na 
šampaňské 
CHARLIE 220 ml, 6 ks  
Kód 306430
Dárkové balení
399,- 

299,- 
„Kusovka“ 
Kód 306414 
59,-

Bez správné nádoby to není ono! Neochuzujte se při vychutnávání 
oblíbených nápojů a použijte správné sklenice. Rozdíl pocítíte ve vlastních 

chuťových pohárcích! Se sklenicemi CHARLIE se popíjení vína stane 
zážitkem. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křišťálového skla a jsou 

vhodné nejen do domácností, ale i do vinných sklepů a restaurací. 
Tak tedy – na zdraví!
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https://eshop.tescoma.cz/sklenice-na-sampanske-charlie-220-ml-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-syr-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-deska-grandchef-40-x-14-cm
https://eshop.tescoma.cz/miska-na-olivy-gustito-24x4-cm


Party kroužek 
UNO VINO, 12 barev  
Kód 695454. 139,- 

stylově!
Podávejte víno

Zachrání víno  
v otevřené láhvi
O udržení chuťových a aromatic-
kých vlastností vína se postará 
tato profesionální vakuová pumpa. 
Odsaje vzduch z nedopité láhve, 
uzavře ji a vašemu vínu zůstane 
jeho chuť a svěžest v plné míře 
pro pozdější příležitost. 

Vakuová 
pumpa 
UNO VINO, 
2 zátky
Kód 695430

299,- 
Utěrka na sklenice 
UNO VINO 50 × 50 cm  
Kód 695480. 109,- 87,-

Utěrka ze 
speciálního 
mikrovlákna 
sklenice 
brilantně vyleští 
a nezanechá 
jediný chloupek.

Náhradní zátky 
pro vakuovou pumpu 
UNO VINO, 3 ks 
Kód 695431. 99,- 

Nálevka pružná  
UNO VINO, 4 ks 
Kód 695440. 94,- 75,-
Pro opakované použití.

Odkapávací 
kroužek UNO VINO 
Kód 695432

94,- 

Na večírek neberte jen láhev, ale i brašnu!
Chladicí brašna na víno skvěle vypadá, je praktická 
a můžete ji na oslavě hned i vyzkoušet. Téměř na povel 
vychladí láhve s vínem či jiným nápojem. Jejím 
tajemstvím je účinná gelová náplň, která po vyjmutí 
z mrazničky slouží jako dokonalý chladič. Díky 
nadčasovému designu a praktickému využití je  
Chladicí brašna UNO VINO dalším dárkem od TESCOMY, 
který najde uplatnění v každé domácnosti. 

Chladicí 
brašna  
UNO VINO
Kód 695474

399,- 

Zátka na láhve 
UNO VINO  
Kód 695424

109,- 
Kónická zátka UNO VINO 
je opatřená silikonovým 
těsněním a hodí se 
do všech běžných typů 
vinných láhví. 

https://eshop.tescoma.cz/chladici-brasna-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/vakuova-pumpa-uno-vino-2-zatky
https://eshop.tescoma.cz/odkapavaci-krouzek-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/zatka-na-lahve-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/zatky-pro-vakuovou-pumpu-uno-vino-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/uterka-na-sklenice-uno-vino-50x50-cm
https://eshop.tescoma.cz/nalevka-pruzna-uno-vino-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/party-krouzek-uno-vino-12-barev


Otvírák na  
šampaňské  
UNO VINO 
Kód 695419

149,- 

Zkrotí nebezpečný špunt 
Otvírák nasaďte na korkovou zátku bez košíčku a stiskněte 
jej. Pomalu otáčejte láhví, tlak v láhvi zátku vytlačí a ta 
zůstane bezpečně uvnitř otvíráku.

Ani bublinka nazmar!  
Uzávěr nasazený na láhvi uchová bub-
linky v šampaňském či šumivém vínu 
i po otevření. Nápoj tak zůstane svěží 
po celou dobu konzumace a zvládne 
i krátké skladování.

Uzávěr na  
šampaňské UNO VINO  

Kód 695428

149,- 

Dopřejte si plnou chuť i vůni vína bez čekání! 
Rychle a účinně provzdušní červené a bílé víno při nalévání do sklenic, víno 
získá plně rozvinutou vůni i chuť okamžitě, bez čekání či dekantování. 
Červený ventil je ideální pro intenzivní provzdušnění červených vín, zelený ventil 
pro jemné provzdušnění bílých vín a šedý ventil poslouží jako nálevka pro vína 
růžová, která provzdušnění nevyžadují. 

Provzdušňovač  
UNO VINO
Kód 695464 

299,- 

Provzdušní červené i bílé víno, 
nalévá bez ukápnutí!

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/provzdusnovac-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-na-sampanske-uno-vino
https://eshop.tescoma.cz/uzaver-na-sampanske-uno-vino


Dokonalá gril párty se nemusí odehrávat jen na zahradě! 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.

Kontaktní gril
PRESIDENT
Kód 909120

3499,-

novinka 

parťák nejen na párty
Multifunkční

•  2000 W = rychlé dosažení  
pracovní teploty

•  Integrované topné spirály  
pro maximální účinnost

• Termostat s plynulým nastavením
• Minutka s automatickým vypnutím
• Nastavitelný do 5 poloh
• Masivní rukojeť nepálí

Rozevřením 
získáte dvojnásobnou 
grilovací plochu68



Vařte
Ať už je vaření vaším koníčkem, nebo jej vnímáte jen 
jako pouhou rutinu, bez kvalitního nádobí se v kuchyni 
neobejdete. A co byste řekli na to, kdyby vám zároveň 
ulehčilo práci? Se špičkovou linií PRESIDENT Stone 
zaručeně nic nepřipálíte, v tlakovém hrnci budete mít 
hotovo raz dva a chytré pánvičky SmartCLICK? Ty můžete 
ze sporáku šoupnout rovnou do trouby, maso tak bude 
přímo luxusně propečené. Se správným nádobím chytne 
vaření za chuťové buňky každého. A nepustí.

 s úsměvem
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Nadčasové a praktické

Sada nádobí  
PRESIDENT, 
10 dílů. Kód 780210

4999,-

Hrnec PRESIDENT s poklicí
∅ 16 cm, 2,0 l. Kód 780221. 899,-
∅ 18 cm, 3,0 l. Kód 780222. 999,-
∅ 20 cm, 4,0 l. Kód 780223. 1099,-
∅ 22 cm, 5,5 l. Kód 780224. 1249,-
∅ 24 cm, 7,0 l. Kód 780225. 1399,-

Kastrol PRESIDENT s poklicí
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 780241. 799,-
∅ 18 cm, 2,0 l. Kód 780242. 899,-
∅ 20 cm, 3,0 l. Kód 780243. 999,-
∅ 22 cm, 4,0 l. Kód 780244. 1149,-
∅ 24 cm, 5,0 l. Kód 780245. 1299,-

Hrnec PRESIDENT s cedicí poklicí
∅ 20 cm, 4,0 l. Kód 780233. 1149,-
∅ 24 cm, 7,0 l. Kód 780235. 1449,-

Kastrol PRESIDENT s cedicí poklicí
∅ 20 cm, 3,0 l. Kód 780253. 1049,-
∅ 24 cm, 5,0 l. Kód 780255. 1349,-

Rendlík PRESIDENT s cedicí poklicí
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 780262. 849,-

Rendlík PRESIDENT s poklicí
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 780261. 799,-

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

Vysoce kvalitní nerezové nádobí se skleněnými poklicemi a extra 
silným sendvičovým dnem se pyšní vynikajícími tepelnými vlastnostmi. 
Příprava jídla je snazší, bez nepříjemného připalování zato s významnou 
úsporou energie! Masivní nerezové úchyty jsou vodotěsné, po umytí z nich 
nevytéká žádná voda. Všechny nádoby mají uvnitř stupnici, některé jsou 
navíc opatřené nálevkou a speciální poklicí pro snadné cezení. Nádobí 
je vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.

Snadné 
cezení!
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https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:5146;typ:189
https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:5146;typ:192
https://eshop.tescoma.cz/rendlik-president-s-poklici-16-cm-1-5-l
https://eshop.tescoma.cz/rendlik-president-s-cedici-poklici-16-cm-1-5-l


Nepřipálí, nepřipeče!

Rendlík PRESIDENT Stone s poklicí
∅ 16 cm, 1,3 l. Kód 780341. 899,-

Hrnec PRESIDENT Stone s poklicí
∅ 20 cm, 3,0 l. Kód 780323. 1199,-
∅ 24 cm, 6,0 l. Kód 780325. 1499,-

Kastrol PRESIDENT Stone s poklicí
∅ 18 cm, 1,8 l. Kód 780332. 999,-
∅ 20 cm, 2,5 l. Kód 780333. 1099,-
∅ 24 cm, 4,5 l. Kód 780335. 1399,-

Luxusní kuchyňské nádobí s vysoce kvalitním nepřilnavým povlakem 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!

Sada nádobí  
PRESIDENT Stone, 
8 dílů. Kód 780310

3999,-

Pánev hluboká 
PRESIDENT Stone s poklicí

od 1299,-

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

∅ 24 cm. Kód 780352. 1299,-
∅ 26 cm. Kód 780354. 1399,-
∅ 28 cm. Kód 780356. 1499,-

Jsem nová a stejně dobrá 
Nedáte dopustit na jedinečné 
vlastnosti linie PRESIDENT Stone? My 
taky ne, a proto jsme presidentskou 
rodinu rozšířili o novou členku. 
Hluboká pánev s poklicí oplývá 
stejnými přednostmi jako její 
sourozenci, bez obav se kamarádí 
s kovovým nářadím, všemi typy 
sporáků a troufne si i do trouby. 
A ani u ní nemají připáleniny šanci.

novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-president-stone-8-dilu
https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:21088;typ:189
https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:21088;typ:192
https://eshop.tescoma.cz/rendlik-president-stone-s-poklici-16-cm-1-3-l
https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:21088
https://eshop.tescoma.cz/panev-hluboka-president-stone-s-poklici-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/panev-hluboka-president-stone-s-poklici-26-cm
https://eshop.tescoma.cz/panev-hluboka-president-stone-s-poklici-28-cm


Sada nádobí ULTIMA, 
10 dílů. Kód 780610
5999,- 

4499,-

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ∅ 22 cm, 5,5 l
Hrnec s poklicí ∅ 18 cm, 3,0 l
Kastrol s poklicí ∅ 22 cm, 4,0 l 
Kastrol s poklicí ∅ 18 cm, 2,0 l
Rendlík s poklicí ∅ 16 cm, 1,5 l

Hrnec ULTIMA s poklicí
∅ 16 cm, 2,0 l. Kód 780621. 999,-
∅ 18 cm, 3,0 l. Kód 780622. 1099,- 
∅ 20 cm, 4,0 l. Kód 780623. 1299,-
∅ 22 cm, 5,5 l. Kód 780624. 1449,- 
∅ 24 cm, 7,0 l. Kód 780625. 1599,-

Kastrol ULTIMA s poklicí
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 780631. 949,-
∅ 18 cm, 2,0 l. Kód 780632. 1049,- 
∅ 20 cm, 3,0 l. Kód 780633. 1199,- 
∅ 22 cm, 4,0 l. Kód 780634. 1349,- 
∅ 24 cm, 5,0 l. Kód 780635. 1499,-

Rendlík ULTIMA s poklicí
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 780641. 949,-

Rukojeť 
rendlíku pro 

odkládání 
nářadí

Úchyty z odolného 
plastu nepálí

Všechny nádoby 
s odměřovací stupnicí

Zcela nový systém regulace páry a cezení, extra silné 
sendvičové dno, chytrý způsob odkládání poklic během 
vaření, úchyty, které nepálí, praktická stupnice pro měření 
objemu… máme pokračovat? Nádobí ULTIMA je propracované 
do posledního detailu! Vyrobené z prvotřídní nerezavějící oceli, 
vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.

Chytré 
odkládání 
poklice během 
vaření

Výrobek získal 
ocenění

Splní každé 
ultimátum
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https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:6607;typ:192
https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:6607;typ:189
https://eshop.tescoma.cz/rendlik-ultima-s-poklici-16-cm-1-5-l
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-ultima-10-dilu


Tlakový hrnec ULTIMA
4,0 l. Kód 702764. 3399,- 2699,- 
6,0 l. Kód 702766. 3599,- 2879,-
7,5 l. Kód 702767. 3799,- 2999,-

Tlakový hrnec 
ULTIMA+
4,0 l. Kód 702774 

3699,-
6,0 l. Kód 702776 

3999,-

Pohodlné otevírání  
jednou rukou

Snadné nastavení 
tlaku pomocí symbolů

Indikátor tlaku Vnitřní nepřilnavý 
povrch se stupnicí

Tlakový hrnec ULTIMA DUO
4,0 l a 6,0 l. Kód 702768. 4999,- 3999,-

Univerzální poklice pro 
tlakové hrnce TESCOMA ∅ 22 cm 
Kód 702920. 199,- 

T(l)akový
super hrnec

– machr na zvěřinu
Těšíte se na podzimní zvěřinové hody? Vybavte 

se pořádným tlakáčem, který je na přípravu 
zvěřiny perfektním pomocníkem. Zkrátí dobu 

přípravy, díky čemuž si toto výtečné a specifické 
maso zachová maximální přirozenou chuť 

i důležité živiny. A nejen maso.

Tlakový hrnec ULTIMA+ jsme opatřili 
prvotřídním antiadhezním 

povlakem, takže v něm 
můžete dusit i restovat, nač 

si vzpomenete, zaručeně nic 
nepřipálíte. 4 pojistky se postarají 

o vaši bezpečnost, bez obav jej můžete 
postavit také na jakýkoliv typ sporáku 

včetně indukčního. 

Tlakový hrnec BIO EXCLUSIVE+
4,0 l. Kód 701704. 2499,- 
6,0 l. Kód 701706. 2699,-
7,5 l. Kód 701708. 2899,-

Tlakový hrnec MAGNUM
3,5 l. Kód 701130. 1349,- 
5,0 l. Kód 701150. 1449,-
7,0 l. Kód 701170. 1549,- 
8,5 l. Kód 701190. 1649,-

Tlakový hrnec BIO EXCLUSIVE+ DUO
4,0 l a 6,0 l. Kód 701710. 3599,-
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https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-4-0-l-2
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-duo-4-0-a-6-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-6-0-l-2
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-6-0-l-2
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-4-0-l-2
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-ultima-7-5-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-bio-exclusive-4-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-bio-exclusive-6-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-bio-exclusive-7-5-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-bio-exclusive-duo-4-0-a-6-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-magnum-3-5-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-magnum-5-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-magnum-7-0-l
https://eshop.tescoma.cz/tlakovy-hrnec-magnum-8-5-l
https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-poklice-pro-tlakove-hrnce-tescoma-22-cm


Sady nádobí AMBITION a VIVA jsou vyrobené z kvalitní nerezavějící oceli 18/10, jejich třívrstvé sendvičové dno usnadňuje 
vaření a významně šetří energii. AMBITION i VIVA mají skleněné poklice pro snadnou kontrolu během vaření a všechny 
celonerezové úchyty jsou dokonale vodotěsné, proto z nich ani po mytí v myčce nevytéká žádná voda. Stačí se rozhodnout 
mezi rovným nebo oblým tvarem nádob. Obě sady nádobí jsou vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.

začíná v kuchyni
Vůně domova

Sada nádobí
AMBITION, 10 dílů
Kód 716410

3999,-
Čisté rovné linie, ideální 
do moderně zařízených kuchyní.

Sada nádobí
VIVA, 10 dílů
Kód 716450

3999,-
Oblé tvary budou harmonicky 
ladit s klasicky a rustikálně 
zařízenými kuchyněmi.

Sada nádobí AMBITION  
a sada nádobí VIVA  
obsahuje těchto 10 dílů:
Hrnec s poklicí ∅ 24 cm, 6,0 l 
Kastrol s poklicí ∅ 20 cm, 3,0 l
Kastrol s poklicí ∅ 18 cm, 2,5 l
Kastrol s poklicí ∅ 16 cm, 1,5 l
Rendlík s poklicí ∅ 14 cm, 1,0 l

Podložka rozkládací  
ONLINE, dřevěná  
Kód 900854 

189,-
Pro horké nádobí 
Rozkládací podložku z bambusového 
dřeva využijete pod hrnce, kastroly, 
plechy i pekáče všech obvyklých velikostí. 

Výrobek získal 
ocenění

Všechny nádoby jsou 
opatřené stupnicí

https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-ambition-10-dilu
https://eshop.tescoma.cz/sada-nadobi-viva-10-dilu
https://eshop.tescoma.cz/podlozka-rozkladaci-online-drevena


Poklice do 
trouby UNICOVER

∅ 20 cm. Kód 619080. 199,- 
∅ 24 cm. Kód 619084. 249,- 
∅ 26 cm. Kód 619086. 269,-
∅ 28 cm. Kód 619088. 299,- 
∅ 30 cm. Kód 619090. 349,- 
∅ 32 cm. Kód 619092. 399,-

Vařte jako velký šéf 
Když v kuchyni velí GrandCHEF, můžete 
se spolehnout, že pro vás má připravené 
samé delikatesy. A aby ne – neotřelý 
retro-profesionální design broušeného 
hliníku nenabízí každý! Povrch chrání 
vysoce odolná vrstva, díky které 
nádobí nezachází a nemění barvu ani 
při intenzivním používání. Kvalitní 
antiadhezní povlak zaručí, že s tímto 
šéfem už nic nepřipálíte.

Hrnec GrandCHEF
∅ 20 cm, 3,5 l. Kód 606864. 799,- 
∅ 24 cm, 6,0 l. Kód 606866. 999,-

Kastrol GrandCHEF
∅ 18 cm, 1,8 l. Kód 606868. 599,- 
∅ 20 cm, 2,5 l. Kód 606870. 699,- 
∅ 24 cm, 4,5 l. Kód 606874. 799,-

Rendlík GrandCHEF
∅ 16 cm, 1,3 l. Kód 606886. 499,-

od 499,-

Na sporák i do trouby 
Stejně jako hrnce, kastroly a rendlíky, tak 
i pánve z linie GrandCHEF můžete bez obav 
použít na sporáku i v troubě. Indukční dno, 
úchyty i rukojeti jsou vyrobeny z prvotřídní 
nerezavějící oceli.

Pánev GrandCHEF, dlouhá rukojeť
∅ 20 cm. Kód 606820. 499,- 
∅ 24 cm. Kód 606824. 599,- 

Pánev hluboká GrandCHEF, 2 úchyty
∅ 24 cm. Kód 606854. 699,- 
∅ 28 cm. Kód 606858. 799,-  
∅ 30 cm. Kód 606860. 999,- 
∅ 32 cm. Kód 606862. 1099,- 

∅ 28 cm. Kód 606828. 699,- 
∅ 32 cm. Kód 606832. 999,- 
∅ 36 cm. Kód 606836. 1099,- 

od 699,-
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https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:19405;typ:189
https://eshop.tescoma.cz/nadobi?f=product-line:19405;typ:192
https://eshop.tescoma.cz/rendlik-grandchef-16-cm-1-25-l
https://eshop.tescoma.cz/poklice?f=typ:20376
https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:19405


Extrémně odolný nepřilnavý 
povlak s charakterem neleštěného 

přírodního kamene

Pánev i-PREMIUM Stone
∅ 18 cm. Kód 602418. 699,- 
∅ 20 cm. Kód 602420. 849,- 
∅ 24 cm. Kód 602424. 949,- 

Pánev grilovací 
i-PREMIUM Stone
26 × 26 cm. Kód 602466 

od 699,-
Když se řekne neleštěný 
přírodní kámen… 
Co to znamená? A jak to, že se na něm pokrm 
nepřipálí? Jedná se o speciální zvrásněný povrch. 
Dno pánve není hladké, takže maso a další suroviny 
k němu nepřilnou celou svou plochou. Tuk 
a šťáva se tak dostanou i pod připravovaný pokrm, 
propečení je rovnoměrnější a jídlo si uchová 
přirozenou chuť a šťavnatost.

pánve
 Pánev je pilířem moderní kuchyně. TESCOMA to ví,   
 a proto věnuje vývoji a designu pánví mimořádnou  
 pozornost. Sháníte malou či větší? Hlubokou či  
 grilovací? Hladkou nebo s charakterem přírodního 
 kamene? Stačí si vybrat! 

Dobroty z

∅ 26 cm. Kód 602426. 1049,- 
∅ 28 cm. Kód 602428. 1149,- 
∅ 30 cm. Kód 602430. 1249,- 
∅ 32 cm. Kód 602432. 1299,-

Pánev hluboká 
i-PREMIUM Stone
∅ 24 cm. Kód 602434. 1049,- 

od 1049,-

999,-

∅ 28 cm. Kód 602438. 1249,- 

Proložka mezi pánve 
PRESTO, malá a velká, 2 ks
Kód 420884. 139,- 
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https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:3738
https://eshop.tescoma.cz/prolozka-mezi-panve-presto-mala-a-velka-2-ks


Pánev, která umí vše 
Opékání bez připalování? Ano. Kovové obracečky? Žádný problém. 
Pečicí trouba nebo indukční sporák? Vhodná pro obojí. Luxusní pánev 
PRESIDENT představuje prémiový kousek! Pro svou jedinečnou 
kombinaci zvrásněného povrchu s charakterem neleštěného 
přírodního kamene a rukojeti z nerezavějící oceli si ji oblíbíte na 
pečení, smažení i dušení a může bez obav také do trouby. Vhodné do trouby Indukční dno

Pánev PRESIDENT
∅ 20 cm. Kód 602620. 999,- 
∅ 24 cm. Kód 602624. 1149,- 
∅ 26 cm. Kód 602626. 1299,- 
∅ 28 cm. Kód 602628. 1449,-

od 999,-

Kovové 
obracečky? 
Ano!

Správnou poklici už nemusíte hledat 
Také vás nebaví hledat během vaření tu správnou poklici? 
Když vsadíte na UNICOVER, už nemusíte. Čtyři poklice 
s odstupňovaným silikonovým okrajem pro hrnce, pánve, 
rendlíky, kastroly nebo woky zvládnou přikrýt nádobí 
o průměru od 16 do 32 cm a mohou i do trouby. 

Pro všechny běžné 
druhy nádobí

Vhodné 
do trouby

∅ 20, 22, 24 cm
Kód 619120 
349,-

Poklice 
UNICOVER 

od 299,-
∅ 16, 18, 20 cm
Kód 619116 
299,-

∅ 24, 26, 28 cm
Kód 619124 
399,-

∅ 28, 30, 32 cm
Kód 619128 
499,-

200 °COK
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https://eshop.tescoma.cz/panve?f=product-line:5146;typ:183
https://eshop.tescoma.cz/poklice-unicover-16-18-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/poklice-unicover-20-22-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/poklice-unicover-24-26-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/poklice-unicover-28-30-32-cm


Jeden CLICK 
pro smažení i pečení 
Chytré pánve s odnímatelnou 
rukojetí umožňují díky 
patentovanému systému SmartCLICK 
smažení i pečení v jediné pánvi. 
Prudce osmahnout, poté pomalu 
dopéct v troubě? Směle do toho. 
Odnímatelnou rukojeť uvítáte pro 
pohodlné skladování.

Pánev SmartCLICK
∅ 20 cm. Kód 605020. 799,- 599,- 
∅ 24 cm. Kód 605024. 999,- 799,- 
∅ 28 cm. Kód 605028. 1249,- 999,-

Pánev hluboká SmartCLICK
∅ 28 cm. Kód 605038. 1399,-  

Pánev grilovací SmartCLICK
26 × 26 cm. Kód 605066. 1249,- 949,-  

Miska do 
pánve SmartCLICK 

Kód 605098
149,-

99,-
Restované hříbky, 

zelenina nebo třeba 
slanina počkají nad pánví 
hezky v teple, přebytečný 
tuk odkape zpět do pánve 

a vy můžete pohodlně 
dokončit hlavní chod.

Pánev grilovací 
SmartCLICK 42 × 28 cm 

Kód 605068

1299,-

Intenzivní 
grilování

Dopékání, 
udržování 
teploty

Na sporák Do trouby Na stůl

Odnímatelné 
žáruvzdorné 
úchyty

Grilujte v každém ročním období 
Zima vás neodradí! Prostorná pánev 

s odnímatelnými silikonovými úchyty 
a 2 tepelnými zónami je přímo 

stvořená pro grilování doma, pěkně 
v teploučku. Je vhodná na 

sporák i do trouby, nebojí 
se ani indukce. Střed pánve 

zaručí intenzivní opékání, 
vnější prostor je ideální pro 

odpočívání masa či udržování 
teploty příloh.

SmartCLICK

Výrobek získal 
ocenění

230 °COK
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https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=p%C3%A1nev+SmartCLICK
https://eshop.tescoma.cz/panev-hluboka-smartclick-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/panev-grilovaci-smartclick-26-x-26-cm
https://eshop.tescoma.cz/miska-do-panve-smartclick
https://eshop.tescoma.cz/panev-grilovaci-smartclick-42-x-28-cm


Pánev grilovací hladká 
SmartCLICK 42 × 28 cm 

Kód 605069 

999,-

v malém
Ne vždy vaříme hostinu pro celou rodinu. Každý čas 
od času dostaneme chuť připravit si něco malého 
jen pro sebe. A přiznejme si, komu se chce vařit ve 
velkých hrncích jednu porci? Právě pro tyto příležitosti 
přinášíme nové, malé a šikovné nádobí PRESTO MINI. 

Vaříme

1

2

3

4

5

6

7

1. Rendlík hluboký PRESTO MINI ∅ 12 cm. Kód 594008. 259,-
2. Rendlík PRESTO MINI ∅ 14 cm. Kód 594006. 259,-
3. Pánev grilovací PRESTO MINI 14 × 14 cm. Kód 594004. 259,-
4. Pánev grilovací PRESTO MINI 12 × 12 cm. Kód 594003. 239,-  
5. Wok PRESTO MINI ∅ 16 cm. Kód 594010. 259,-
6. Pánev PRESTO MINI ∅ 14 cm. Kód 594001. 199,-
7. Pánev PRESTO MINI ∅ 12 cm. Kód 594000. 189,-

Pánev grilovací hladká 
SmartCLICK 42 × 28 cm 
Kód 605069

1299,-

novinka 

novinka 

Oblíbená grilovací
pánev SmartCLICK

nyní také s hladkým povrchem.

Ideální na ryby! 
Intenzivní 
grilování

Dopékání, 
udržování 
teploty
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https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=presto+mini


Pekáč s poklopem 
GrandCHEF skleněný
34 × 19 cm. Kód 629088  

899,-

Kulatý pekáč s poklopem 
GrandCHEF skleněný
∅ 32 cm. Kód 629084

899,-  

Oválný pekáč s poklopem 
GrandCHEF skleněný
35 × 21 cm. Kód 629086

899,-

Pekáč s poklopem 
GrandCHEF skleněný
40 × 26 cm. Kód 629090

1299,-

Z trouby rovnou na stůl
Nové a lepší, takové jsou masivní skleněné 

pekáče GrandCHEF ze žáruvzdorného 
borosilikátového skla. Pekáč i poklop jsou 

opatřeny silikonovými nožkami, horký pekáč 
tak můžete rovnou po vytažení z trouby položit 

na kuchyňskou linku nebo stůl. Propracované 
úchyty zaručí komfortní a bezpečné uchopení. 
Vhodné do všech typů pečicích trub i do lednice.

Zapékací mísa 
obdélníková GUSTO
25 × 16 cm. Kód 622014. 269,- 
32 × 20 cm. Kód 622016. 299,-  
40 × 26 cm. Kód 622018. 499,-  

vypečená pečínka
Pěkně

Smyčka na potraviny 
silikonová DELÍCIA, 

4 ks. Kód 630570
159,- 

99,-

Rukáv na pečení DELÍCIA
Kód 630698

52,-

Masivní úchyty pro 
bezpečnou manipulaci

Žáruvzdorné silikonové nožky – 
pekáč můžete položit přímo na stůl

novinka 

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/kulaty-pekac-s-poklopem-grandchef-32-cm-skleneny
https://eshop.tescoma.cz/ovalny-pekac-s-poklopem-grandchef-35-x-21-cm-skleneny
https://eshop.tescoma.cz/pekac-s-poklopem-grandchef-40-x-26-cm-skleneny
https://eshop.tescoma.cz/pekac-s-poklopem-grandchef-40-x-26-cm-skleneny
https://eshop.tescoma.cz/zapekaci-misa-obdelnikova-gusto-25x16-cm
https://eshop.tescoma.cz/zapekaci-misa-obdelnikova-gusto-32x20-cm
https://eshop.tescoma.cz/zapekaci-misa-obdelnikova-gusto-40x26-cm
https://eshop.tescoma.cz/rukav-na-peceni-delicia
https://eshop.tescoma.cz/smycka-na-potraviny-silikonova-delicia-4-ks


623324.00
Pekáč na kuře s přílohou 

DELÍCIA ¤ 33 cm

Pekáč na kuře 
s přílohou DELÍCIA 
∅ 33 cm. Kód 623324  

899,-

Propečené jedna báseň 
Vidíte, jak se kůrčička barví 
dozlatova? S novým pekáčem 
ji budete mít krásně pod 
kontrolou. Celé kuře, stehýnka 
nebo křidélka se na speciálním 
stojanu propékají rovnoměrně 
ze všech stran, není třeba je 
obracet. Ve spodní nádobě 
s roštem připravíte současně 
i přílohu a navíc má pekáč 
zásobník pro pečení na víně 
nebo pivu.

Pekáč s poklopem PREMIUM 
39 × 22 cm. Kód 601939

1599,-

Pekáč 
s poklopem EXCLUSIVE 
36 × 24 cm. Kód 713066
2699,- 

1999,-

Kombinaci masivního pekáče s antiadhezním povrchem 
a skleněného poklopu si oblíbíte hned ze tří důvodů: 
hluboký a prostorný pekáč vám žádnou specialitu 
nepřipálí ani při vyšších teplotách, průhledným 
poklopem můžete pokrm pohodlně kontrolovat a do 
třetice – žáruvzdorný skleněný poklop můžete použít 
i jako samostatnou nádobu na pečení.

novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/pekac-s-poklopem-premium-39-x-22-cm
https://eshop.tescoma.cz/pekac-s-poklopem-exclusive-36x24-cm


palačinky
(nejen) po francouzsku

Obracečka 
na omelety/palačinky 

PRESTO TONE
Kód 420340 

169,-

Už jste někdy ochutnali pravé francouzské Crępes 
Suzette? Tyto palačinky s omáčkou z karamelu, 
pomerančové šťávy, kůry a flambované na pomerančovém 
likéru jsou tak tenké a lahodné, že se doslova rozplývají 
na jazyku. Nebo dáváte přednost klasickým nadýchaným 
lívancům? Kdo by nemiloval obojí. K snídani, svačině i jako 
odpolední dezert – lívanců a palačinek není nikdy dost!

Pánev na palačinky 
i-PREMIUM Stone 
∅ 26 cm. Kód 602454 

999,-

Obracečka na palačinky 
s roztíračem DELÍCIA
Kód 630066 

189,-

Obracečka 
na omelety 
GrandCHEF+
Kód 428304 

149,-

Pánev 4 oka 
SmartCLICK 
∅ 24 cm 
Kód 605090 

1349,-

Vhodné 
na indukci

Vhodné 
na indukci
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https://eshop.tescoma.cz/obracecka-na-omelety-palacinky-presto-tone
https://eshop.tescoma.cz/panev-4-oka-smartclick-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-na-omelety-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/panev-na-palacinky-i-premium-stone-26-cm
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-na-palacinky-s-roztiracem-delicia


Láhev na šlehačku 
DELÍCIA 0,25 l
Kód 630543 

1399,-

Láhev na šlehačku 
DELÍCIA 0,5 l
Kód 630544 

1599,-

Domácí šlehačka je nejlepší 
Palačinka se šlehačkou = nerozlučná dvojice, souhlasíte? Ať už 
klasickou bílou nebo ochucenou cukrem, kakaem či ovocným 
sirupem, s láhví DELÍCIA si vykouzlíte takovou, na jakou máte zrovna 
chuť. Součástí jsou 2 dekorační a 1 plnicí tryska, se kterými 
dodáte svému dezertu nadýchanou šlehačkovou peřinu.

Vhodné 
na indukci

Vhodné 
na indukci

Bombičky na šlehačku 
jednorázové DELÍCIA, 
10 ks. Kód 630548 149,-

 Těsto: 120 g hladké mouky, 250 ml mléka, 
30 g másla, 2 vejce, 7 g vanilkového cukru, sůl
Karamel: 30 g cukru krystal, 50 g másla, 
20 ml likéru Grand Marnier, šťáva z 1 velkého pomeranče
Servírování: 1 pomeranč nakrájený na měsíčky, 
lístky máty, vanilková zmrzlina

Do prosáté mouky přidejte trochu soli, mírně povolené 
máslo, vejce, přilijte mléko a řádně vyšlehejte do hladkého 
těsta. Nechte na půl hodiny odpočinout v lednici. Poté 
rozehřejte pánev a pečte velmi tenké palačinky. V širším 
kastrolu či pánvi zahřejte cukr, nechte zkaramelizovat, zalijte 
pomerančovou šťávou a přibližně 5 minut povařte. Vmíchejte 
máslo, zastříkněte Grand Marnier likérem a odstavte. Před 
podáváním palačinku „vykoupejte“ v teplém karamelu, složte 
do šátečku a ozdobte pomeranči a lístkem máty. 
Náš tip: podávejte s vanilkovou zmrzlinou.

Francouzské palačinky 
Crępes Suzette

Tvořítko na 
lívance PRESTO
Kód 420872 

199,-

Pánev na palačinky 
GrandCHEF ∅ 26 cm 
Kód 606850 

799,- novinka 

Pánev na palačinky 
SmartCLICK ∅ 26 cm 
Kód 605086 
1149,-

Pánev 4 oka 
PRESTO ∅ 24 cm 
Kód 594244 
469,-
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https://eshop.tescoma.cz/lahev-na-slehacku-delicia-0-25-l
https://eshop.tescoma.cz/lahev-na-slehacku-delicia-0-25-l
https://eshop.tescoma.cz/lahev-na-slehacku-delicia-0-5-l
https://eshop.tescoma.cz/lahev-na-slehacku-delicia-0-5-l
https://eshop.tescoma.cz/bombicky-na-slehacku-jednorazove-delicia-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/panev-4-oka-presto-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/panev-na-palacinky-smartclick-26-cm
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-livance-presto
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Dřevo a ocel v dokonalé souhře
Pět špičkových profesionálních nožů 
GrandCHEF nyní nově v masivním 
dřevěném bloku! Tato sada zaručeně 
udělá radost každému kuchaři. Bezpečné 
uložení ochrání čepel z prvotřídní 
oceli, přírodní světlé dřevo gumovníku 
brazilského se stane vkusnou 
dominantou vaší kuchyňské linky.

AŤ TO MÁ ŘÍZ!
Při vaření nemusíte být nabroušení, 

od toho tu jsou jiní. Nože GrandCHEF, 
AZZA a PRECIOSO jsou pěkně 

ostří hoši a v kuchyni to umí rozjet. 
Špičková čepel, ergonomický tvar 

rukojeti a lehkost při krájení zaručí, 
že s těmito noži budete jedna ruka. 

Blok na nože 
GrandCHEF, s 5 noži

Kód 884640

2499,-

Nůž univerzální
13 cm

Nůž porcovací
15 cm 

Nůž univerzální
9 cm

Nůž kuchařský
18 cm

Nůž na chléb
21 cm

Profesionální
držení nože

Souprava obsahuje
blok a tyto nože:

novinka 
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Krájejte jako GrandCHEF!
O kvalitě krájení rozhoduje nejen ocel, tvar čepele a stupeň nabroušení, ale také způsob držení nože. 
Zkušení kuchaři drží nože jinak, za rukojeť a částečně i za čepel. Mají je tak stále pod kontrolou, krájení 
je přesnější, rychlejší a ruka se neunaví. A právě ono specifi cké uchopení umožňují nože GrandCHEF. 
Plynulý přechod mezi rukojetí a čepelí byl navržen ve spolupráci s profesionálními kuchaři, 
nože jsou lehké, s důrazem na vaše pohodlí při každodenním používání.

Nůž porcovací
15 cm
Kód 884616

399,-

Nůž kuchařský
18 cm
Kód 884614

499,-

Nůž Santoku
17 cm
Kód 884620

499,-

Nůž na chléb
21 cm
Kód 884622

499,-

Nůž porcovací
20 cm
Kód 884618

499,-

Nůž univerzální
9 cm
Kód 884610

249,-
13 cm
Kód 884612

299,-

Výrobek získal ocenění

https://eshop.tescoma.cz/nuz-univerzalni-grandchef-9-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-univerzalni-grandchef-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-kucharsky-grandchef-18-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-grandchef-15-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-grandchef-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-santoku-grandchef-17-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-chleb-grandchef-21-cm
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Hygienický blok pro špičkové nože
Šest ručně broušených nožů z německé 

nožířské oceli jsme umístili do unikátního 
bloku PRECIOSO. Snadno jej rozložíte 

a precizně vyčistíte, takže s bakteriemi 
a zbytky potravin uvnitř bloku bude konec! 

Blok má nastavitelný sklon pro komfortní použití.

Dva sklony bloku pro individuální nastavení

Souprava obsahuje
blok a tyto nože:

Mikro zoubky 
pro stříhání kůže

Porcování 
 silných kostí

Hygienický! Blok 
lze snadno rozložit 
a dokonale vyčistit 

Blok na nože 
PRECIOSO, se 6 noži

Kód 881280

1499,-

Na pečenou, syrovou i mraženou drůbež
Nůžky mají speciálně tvarované čepele z prvotřídní 
nožířské oceli, mikro zoubky na syrovou kůži a naostřené 
vybrání pro stříhání silných kostí. K tomu komfortní 
protiskluzovou rukojeť i pojistku pro bezpečné 
skladování. Jsou precizní ve všech směrech! 

Nůžky na drůbež 
PRECIOSO 
Kód 881260

399,-

Nůž
univerzální
13 cm

Nůž
univerzální
9 cm

Nůž
na zeleninu
13 cm

Nůž
kuchařský
15 cm

Nůž
porcovací
20 cm

Nůž
na chléb
20 cm

https://eshop.tescoma.cz/blok-na-noze-precioso-se-6-nozi
https://eshop.tescoma.cz/nuzky-na-drubez-precioso
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Nůž kuchařský 
15 cm
Kód 881228
239,-

18 cm
Kód 881229
279,-

Nůž Santoku 
16 cm
Kód 881235
289,-

Nůž vykosťovací 
16 cm
Kód 881225
209,-

Nůž krájecí 
8 cm
Kód 881201
139,-

Nůž univerzální 
9 cm
Kód 881203
149,-

13 cm
Kód 881205
159,-

Nůž na zeleninu 
13 cm
Kód 881209
159,-

Nůž porcovací 
14 cm
Kód 881240
219,-

20 cm
Kód 881241
279,-

Nůž na chléb 
20 cm
Kód 881250
289,-

Ideální nůž má jméno PRECIOSO! 
Nůž PRECIOSO je skutečně ostrý, krájí se s ním lehce, 

přesně a přitom není zbytečně těžký a masivní. Čepele jsou 
vyrobené z prvotřídní německé nožířské oceli, ostřené ručně 
a vytvarované do V-profi lu, takže krájení vám půjde skutečně 

jako po másle. Ergonomická rukojeť přesně padne do dlaně.

Nože

PRECIOSO
od 139,-

Plátkovací kráječ 
PRECIOSO
Kód 881264

399,-

Brousek na nože 
PRECIOSO
Kód 881268

329,-

Nůž svačinový 
12 cm
Kód 881207
159,-

„V“ profi l čepele pro 
krájení bez námahy

Broušeno ručně

Komfortní 
protiskluzová rukojeť

Vyrobeno z německé 
nožířské oceli

Broušení nahrubo

Plátkování 1 až 7 mmOstření

Výrobek získal ocenění

https://eshop.tescoma.cz/nuz-krajeci-precioso-8-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-univerzalni-precioso-9-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-univerzalni-precioso-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-svacinovy-precioso-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-vykostovaci-precioso-16-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-kucharsky-precioso-15-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-kucharsky-precioso-18-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-zeleninu-precioso-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-chleb-precioso-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-santoku-precioso-16-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-precioso-14-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-precioso-20-cm
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Blok AZZA Jedinečný od A do Z

Šest výjimečných nožů v elegantním designovém bloku budou 
chloubou vašeho kuchařského umění. Nože se pyšní vysoce odolnou 
a dokonale ostrou čepelí z japonské oceli a také nadstandardní 
desetiletou zárukou. Nadčasový kousek vyrobený s japonskou 
precizností je jako stvořený do moderní kuchyně.

V elegantním obalu, 
vhodné jako luxusní dárek

Souprava obsahuje
blok a tyto nože:

Blok na nože 
AZZA, se 6 noži
Kód 884596
3199,-

2299,-
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https://eshop.tescoma.cz/blok-na-noze-azza-se-6-nozi
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Masivní nerezové nůžky se speciálně 
vyvinutým multifunkčním ostřím

si poradí se syrovou kůží, hluboce 
zmraženým masem i silnými 

drůbežími kostmi.

Nůžky
na drůbež AZZA

Kód 884560
599,-

479,-

Nůž na chléb
22 cm. Kód 884536. 599,-

Nůž řeznický 
19 cm. Kód 884538. 569,-

Nůž japonský SANTOKU
14 cm. Kód 884531. 489,-
18 cm. Kód 884532. 639,-

Nůž japonský NAKIRI
18 cm. Kód 884543. 599,-  459,-

Sekáček
17 cm. Kód 884544. 639,-

Ocílka
20 cm. Kód 884550. 399,-

Nůž univerzální
9 cm. Kód 884503. 299,-

13 cm. Kód 884505. 329,-

Nůž krájecí
9 cm. Kód 884508. 269,-

Nůž porcovací
15 cm. Kód 884533. 499,-
21 cm. Kód 884534. 599,-

Nůž na zeleninu
13 cm. Kód 884509. 299,-

Nůž kuchařský 
13 cm. Kód 884528. 499,-
16 cm. Kód 884529. 599,-
20 cm. Kód 884530. 639,-

Nůž vykosťovací
13 cm. Kód 884524. 399,-
16 cm. Kód 884525. 499,-

Vybroušený 
klenot

AZZA jsou výjimečné nože, vyrobené 
kováním z jediného kusu japonské 

nerezavějící oceli. Vynikají mimořádnou 
kvalitou a precizním zpracováním, 

odolnou čepelí, perfektním ostřím, a navíc 
se pyšní exkluzivní desetiletou zárukou.

Blok AZZA Jedinečný od A do Z Nože

AZZA

https://eshop.tescoma.cz/nuzky-na-drubez-azza
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-zeleninu-azza-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-azza-15-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-porcovaci-azza-21-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-univerzalni-azza-9-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-univerzalni-azza-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-krajeci-azza-9-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-vykostovaci-azza-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-vykostovaci-azza-16-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-kucharsky-azza-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-kucharsky-azza-16-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-kucharsky-azza-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-chleb-azza-22-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-reznicky-azza-19-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-japonsky-azza-santoku-14-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-japonsky-azza-santoku-18-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-japonsky-azza-nakiri-18-cm
https://eshop.tescoma.cz/sekacek-azza-17-cm
https://eshop.tescoma.cz/ocilka-azza-20-cm
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Zásobník na 
nůžky a ocílku

Univerzální blok 
na nože ONLINE

Kód 900891

499,-Zásobník na 10 nožů

Do detailu promyšlený blok!
Kuchařský, fi letovací, vykosťovací, na zeleninu… 
A kolik nožů máte v šuplíku vy? Pět, sedm, nebo 
deset? Pro bezpečné a hygienické uložení nožů, 

nůžek na drůbež a ocílky je univerzální blok na nože 
ONLINE tou pravou volbou. Důmyslné rozložení otvorů 
umožní přehledně skladovat až 10 nožů s rozdílnými 

šířkami i délkami čepelí a rukojetí, nůžky na 
drůbež a ocílku uložíte do samostatného zásobníku. 

Celoplastový blok s protiskluzovou úpravou lze 
snadno rozložit a kompletně vyčistit.

Prkénko je základ!
Z prvotřídního vysoce odolného 

bukového dřeva se žlábkem na zachycení 
tekutin – povinná výbava každé kuchyně. 

Krájecí deska HOME PROFI
26 ×16 cm. Kód 379510. 219,-

30 × 20 cm. Kód 379512. 279,-
36 × 24 cm. Kód 379514. 299,-
40 × 26 cm. Kód 379516. 369,-

Olej na dřevěné krájecí 
desky HOME PROFI 200 ml

Kód 379540. 159,-

Minerální olej dodá dřevěným 
krájecím deskám šmrnc 

a zvýší jejich odolnost vůči 
opotřebení a praskání.

Krájecí deska PRESTO
26 ×16 cm. Kód 378810. 129,-
30 × 20 cm. Kód 378812. 199,-
36 × 24 cm. Kód 378814. 269,-
40 × 26 cm. Kód 378816. 299,-

Uložení nožů naplocho nebo kolmo

https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-blok-na-noze-online
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:2519
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:1020
https://eshop.tescoma.cz/olej-na-drevene-krajeci-desky-home-profi-200-ml
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Vyzrají na skvrny, pachy i bakterie 
Už nemusíte mít jedno prkénko na maso, druhé na zeleninu a další na aromatické sýry 
nebo ryby. Oboustranné krájecí desky PRECIOSO jsou vyrobené unikátní technologií 
nanoCARE™, díky které jsou antibakteriální, nepřejímají pachy a nezabarvují se. 
Umýt je stačí pouhým opláchnutím, nepotřebujete saponát ani myčku.

Neabsorbuje 
pachy

Krájecí deska PRECIOSO
26 × 16 cm. Kód 378926. 199,-
30 × 20 cm. Kód 378930. 299,-
36 × 24 cm. Kód 378936. 399,-

od 199,-

Odměrka pro 
přesné krájení

Protiskluzová plocha 
pro bezpečné krájení

Žlábek 
na tekutiny

Antibakteriální!

Výrobek získal ocenění

Není třeba mýt 
v myčce ani 

používat saponáty, 
stačí opláchnoutDeska neklouže

Krájecí deska pružná 
PRESTO, sada 3 ks

Kód 378878

219,-

39 × 29 cm35 × 25 cm21 × 15 cm

Pružné krájecí desky se při 
vysypávání pohodlně prohnou,
při krájení naopak přilnou 
k lince a nepohybují se. 
Sada obsahuje tři velikosti.

Krájecí deska/lopatka PRESTO
26 × 16 cm. Kód 378840. 119,-
30 × 21 cm. Kód 378842. 179,-

Pro krájení, nabírání i přenášení si oblíbíte tuto 
krájecí desku a lopatku v jednom.

https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:19010
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-pruzna-presto-sada-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-lopatka-presto-26x16-cm
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-lopatka-presto-30x21-cm
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Opravdu masivní krájecí deska 
Vyrobená z vrstveného přírodního bambusu. Pokrmy z ní 
snadno shrnete přímo na talíř, který lze zasunout pod 
desku, tekutiny se shromažďují ve žlábku. Pohodlné úchyty 
a protiskluzová úprava zaručují maximální komfort při práci.

Nově i v béžové barvě

40 × 26 cm
Kód 379890

699,-

50 × 33 cm 
Kód 379892

1149,-

Tenderizer na maso 
PRESIDENT
Kód 638725
299,-

239,-

Nůž steakový 
PRESTO 12 cm, 6 ks
Kód 863056

169,-

Nůž steakový 
AZZA 13 cm
Kód 884511

299,-

TO BUDE MASO!
Šťavnatý steak si nemusíte dopřávat jen 
v restauraci. Pokud si potrpíte na pořádnou 
fl ákotu, pak by vám rozhodně neměla chybět 
výbava, která vám s její přípravou pomůže. 
A nejen se steakem z mladého býčka, ale
také se špikovanou vepřovou panenkou, 
tradiční i netradiční sekanou či grilovanými 
špízy. Už se vám sbíhají sliny? To je dobře, 
tak jdeme na to!

Krájecí 
deska AZZA

Rozhodně steakový. 
Proč? Jeho speciálně 

broušené ostří se 
zoubky si snáze poradí 

s méně propečeným nebo 
naopak s více prorostlým 

masem. Dobrou chuť!

Jaký nůž
na steak?

https://eshop.tescoma.cz/tenderizer-na-maso-president
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-azza-40x26-cm
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-azza-50x33-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-steakovy-azza-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/nuz-steakovy-presto-12-cm-6-ks
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Jaký nůž
na steak?

Masivní, odolný, výkonný a velmi spolehlivý. Kromě všech 
druhů masa a jater mele i tvrdé pečivo na strouhanku, 
oloupaný česnek a cibuli, jádra vlašských ořechů, tvrdé sýry 
typu parmazán, pasíruje rajčata i předvařenou zeleninu.

Mlýnek na maso 
HANDY, univerzální
Kód 643586

999,-

Semele vše

Superpřilnavá podložka 
HANDY, s ochranným pouzdrem
Kód 643589. 149,-

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

Kód 643587. 199,-

Alobal 4FOOD
Kód 897614

39,-

Jehla na špíz 
PRESTO 20 cm, 6 ks
Kód 420574

99,-
30 cm, 6 ks
Kód 420576
129,-

Nepostradatelná pro 
uchycení výrobků s přísavkou 
k porézní nebo hrbolaté ploše

Na klobásy

Na cukroví

Závitky i rolády 
krásně udrží tvar

Speciálně tvrzená 
nožířská ocel

1. Jehla na závitky PRESTO, 10 ks. Kód 420570. 66,-
2. Špikovací jehla PRESTO. Kód 420582. 76,-
3. Provázek na pečení PRESTO 40 m. Kód 420588. 89,-

1 2 3

https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-maso-handy-univerzalni
https://eshop.tescoma.cz/superprilnava-podlozka-handy-s-ochrannym-pouzdrem
https://eshop.tescoma.cz/prislusenstvi-k-mlynku-na-maso-handy-tvoritko-na-cukrovi-a-plnicka-klobas
https://eshop.tescoma.cz/jehla-na-spiz-presto-20-cm-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/alobal-4food
https://eshop.tescoma.cz/jehla-na-zavitky-presto-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/spikovaci-jehla-presto
https://eshop.tescoma.cz/provazek-na-peceni-presto-40-m
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Nože ihned po ruce...
... a přitom ušetříte místo v šuplíku 

i na kuchyňské lince. Lišta je opatřena 
silnými magnety, díky nimž budou vaše 

nože i další nářadí bezpečně a vkusně 
uchyceny na stěně kuchyňské linky. 

Součástí je i speciální brousek 
s diamantovým povrchem.

Magnetická lišta na nože 
PRESIDENT, s brouskem

Kód 638699

499,-

Sekáček s tenderizerem či 
paličkou nabízí rovnou službu 
2 v 1. Sekáčkem snadno 
naporcujete maso i s kostí, 
tenderizerem či paličkou 
maso krásně změkčíte.

Sekáček s tenderizerem 
PRESIDENT 
Kód 638728

649,-

Ne vždy je maso ideálně měkké, aby 
mohlo putovat rovnou na pánev nebo 
do trouby. V takovou chvíli přicházejí 
na řadu paličky na maso, kterých 
u nás najdete skutečně bohatý výběr. 

Tenderizer 
na maso HANDY
Kód 643890
299,-

239,-

Tenderizer 
na maso PRESTO

Kód 420376

219,-

Aby bylo maso křehké
Tuhý steak nejlépe změkčíte 
použitím tenderizeru. S jeho pomocí 
narušíte vlákna uvnitř masa, díky 
velmi tenkým řezům v něm však 
současně zachováte veškerou 
šťávu. Maso je pak krásně křehké 
a lépe se s ním pracuje.

Bezpečnostní 
pojistka

Snadno rozložíte, 
dokonale vyčistíte!

Bez paličky
ani ránu

Palička na maso 
plochá PRESIDENT
Kód 638729. 379,-

S brouskem 
s diamantovým 
povrchem

Zobrazené produkty nejsou 
součástí magnetické lišty

1. Palička na maso s kovovým zakončením WOODY 32 cm. Kód 637384. 189,-
2. Palička na maso PRESTO. Kód 420380. 279,-
3. Palička na maso oboustranná PRESIDENT. Kód 638730. 499,-
4. Sekáček s paličkou PRESIDENT. Kód 638731. 499,-

1 2 3 4

https://eshop.tescoma.cz/palicka-na-maso-plocha-president
https://eshop.tescoma.cz/palicka-na-maso-s-kovovym-zakoncenim-woody-32-cm
https://eshop.tescoma.cz/palicka-na-maso-presto
https://eshop.tescoma.cz/palicka-na-maso-oboustranna-president
https://eshop.tescoma.cz/sekacek-s-palickou-president
https://eshop.tescoma.cz/sekacek-s-tenderizerem-president
https://eshop.tescoma.cz/tenderizer-na-maso-handy
https://eshop.tescoma.cz/tenderizer-na-maso-presto
https://eshop.tescoma.cz/magneticka-lista-na-noze-president-s-brouskem
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Profesionální outfi t nemusí být doménou jen šéfkuchařů. 
Vybavte svůj šatník skvěle padnoucí a ještě lépe vypadající 
zástěrou, doplňte ji praktickou rukavicí a chňapkou ve stejném 
stylu a buďte šik v každé situaci – i u sporáku. Zástěry, 
rukavice a chňapky GrandCHEF jsou vyrobeny z kvalitní 
100% bavlny a díky nastavitelné výšce sluší každé postavě.

Kuchyňská
zástěra GrandCHEF
Kód 428848
399,-

GrandCHEF 
Kuchyňská 
rukavice
Kód 428840

149,-
Chňapka
Kód 428842
119,-

Utěrka 70 × 50 cm
Kód 428844
149,-

Zástěru, utěrku, rukavici 
i chňapku GrandCHEF můžete 

mít také v červené barvě.

Aby vám
to v kuchyni slušelo

Univerzální 
velikost
S–XXL

FANCY HOME 
Kuchyňská rukavice
Kód 639950
4 barvy

169,-
Chňapka
Kód 639952
4 barvy
99,-

Utěrka
62 × 42 cm
Kód 639954
4 barvy 
149,-
119,-

Padnou každému
Zástěry, rukavice, chňapky a utěrky z linie 

FANCY HOME jsme pro vás navrhli ve 4 trendy 
barvách a ušili z mimořádně příjemného a praktického 

přírodního materiálu ramie, který je příbuzný lnu. 
Ramie vypadá stejně dobře jako len, na rozdíl 

od něj však lépe saje, snadno se čistí a je odolnější.

 Že to našemu 
 Pavlovi sluší    ? 

Kuchyňská 
zástěra FANCY HOME
Kód 639956
4 barvy

399,-

mandlová olivová granátová švestková

https://eshop.tescoma.cz/kuchynska-rukavice-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/chnapka-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/uterka-grandchef-70x50-cm
https://eshop.tescoma.cz/kuchynska-zastera-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/kuchynska-zastera-fancy-home
https://eshop.tescoma.cz/chnapka-fancy-home
https://eshop.tescoma.cz/kuchynska-rukavice-fancy-home
https://eshop.tescoma.cz/uterka-fancy-home-62-x-42-cm


Marek Vokal
šéfkuchař hotelu 

Endemit

Moderní hotel uprostřed krásné přírody Horní Bečvy 
přímo vybízí k odpočinku. Z elegantně zařízených 
pokojů i luxusního wellness centra na vás čeká 
okouzlující výhled do údolí i na vrcholky beskydských 
kopců. Jedinečné chvíle si vychutnáte na každém 
kroku, stejně jako si v originálně řešené restauraci 
s otevřenou kuchyní vychutnáte delikatesy 
inspirované tradiční valašskou gastronomií.

A právě do kuchyně hotelu ENDEMIT jsme zavítali 
na návštěvu. Víte proč? Protože v kuchyni má své 
nezastupitelné místo také nádobí TESCOMA. 
V rukou šéfkuchaře Marka se nám před očima blýskly 
profesionální nože GrandCHEF, pánev PRESIDENT 
a výtečně připravený pstruh se vyjímal na zbrusu 
nové linii talířů LIVING. Nalákala vás tato malá 
ochutnávka? Rezervujte si nezapomenutelné chvíle 
plné relaxace na www.endemithotel.cz.

 Boutique Hotel & Spa 

Endemit

Nádobí LIVING

od 199,-
Najdete na 
straně 6.

novinka 

http://www.endemithotel.cz/
https://eshop.tescoma.cz/talire?f=product-line:21634


www.endemithotel.cz

 Boutique Hotel & Spa 

Endemit

Nádobí LIVING

od 199,-
najdete na
straně 6

novinka 
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Od vařečky po pěnovačku, od struhadla po otvírák, u nás najdete 
vše, co je potřeba mít doma stále po ruce. Mrkněte, nechybí vám 
něco? Obracečka, která nepoškrábe povrch žádného hrnce? Nebo 
stylové mlýnky na sůl a pepř, které současně ozdobí váš jídelní 
stůl? Zkontrolujte, jaké poklady ukrývá vaše kuchyňská linka, 
a vyměňte staré nářadí za nové.

Vše do vaší

kuchyně
Pro nádobí i pánve s nepřilnavým povrchem!
Nová linie kuchyňského náčiní GrandCHEF+ má pracovní 
části ze žáruvzdorného nylonu a rukojeť z nerezavějící oceli. 
Žáruvzdorné nylonové zakončení svědčí zejména nádobí 
s antiadhezním povlakem, jehož povrch nepoškodí 
ani při intenzivním používání. 

Nářadí
GrandCHEF+

1. Obracečka na omelety. Kód 428304. 149,-
2. Naběračka. Kód 428296. 189,-
3. Obracečka s otvory. Kód 428302. 149,-
4. Lžíce. Kód 428299. 149,-
5. Vidlička. Kód 428306. 129,-
6. Pěnovačka. Kód 428301. 149,-

210 °COK

1

2
3

4

5

6

https://eshop.tescoma.cz/obracecka-na-omelety-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-grandchef-2
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-s-otvory-grandchef-2
https://eshop.tescoma.cz/lzice-grandchef-2
https://eshop.tescoma.cz/vidlicka-grandchef-2
https://eshop.tescoma.cz/penovacka-grandchef-2
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Lžíce
kód 428276. 169,-

Naběračka 
na omáčku
Kód 428272. 229,-

Naběračka 
na špagety
Kód 428274. 169,-

Cedník
∅ 18 cm. Kód 428470. 249,-
∅ 22 cm. Kód 428474. 349,-

Pěnovačka 
12 cm
Kód 428420. 199,-

Naběračka
Kód 428270. 239,-

Vidlička 
Kód 428282. 149,-

Pěnovačka 
Kód 428278. 199,-

Obracečka s otvory
Kód 428280. 169,-

Šťouchadlo na 
brambory
Kód 428284. 169,-

Kleště na 
masové kuličky
Kód 428726. 199,-

Fritovací kleště
Kód 428444. 199,-

 Sítko
 ∅ 6 cm. Kód 428340. 79,-
 ∅ 8 cm. Kód 428342. 99,-
 ∅ 10 cm. Kód 428344. 149,-
 ∅ 12 cm. Kód 428346. 199,-
 ∅ 14 cm. Kód 428348. 249,-
 ∅ 16 cm. Kód 428350. 299,-
 ∅ 18 cm. Kód 428352. 349,-
 ∅ 20 cm. Kód 428354. 399,-

Naběračka
 ∅ 6 cm, 0,05 l. Kód 428310. 99,-
 ∅ 7 cm, 0,07 l. Kód 428312. 119,-
 ∅ 8 cm, 0,1 l. Kód 428314. 139,-
 ∅ 9 cm, 0,15 l. Kód 428316. 169,-
 ∅ 10 cm, 0,2 l. Kód 428318. 199,-

Košík vyvařovací
∅ 10 cm
Kód 428564 

249,-

Škrabka 
na brambory 

Kód 428230. 79,-

Prémiová řada GrandCHEF
– pro každou činnost ten správný pomocník!
Ucelená linie špičkového kuchyňského nářadí zahrnuje 
více než 80 klasických, speciálních i trendy výrobků
pro domácí i profesionální kuchyni. Vyniká celokovovým 
zpracováním s minimálním použitím plastů.

https://eshop.tescoma.cz/kosik-vyvarovaci-grandchef-10-cm
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-na-brambory-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/naberacky?f=product-line:19405;prumer-cm:6%7C
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-s-otvory-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/penovacka-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/vidlicka-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/stouchadlo-na-brambory-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-na-spagety-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/lzice-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-na-omacku-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/penovacka-grandchef-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/fritovaci-kleste-grandchef-10-cm
https://eshop.tescoma.cz/kleste-na-masove-kulicky-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/cednik-grandchef-22-cm
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Rádlo
Kód 428254. 99,-

Nastavitelný koš na cezení
34 × 24 cm
Kód 428550. 699,-  499,-

Kráječ na sýr 
Kód 428242. 119,-

Košík na cezení
∅ 20 cm. Kód 428530. 199,-
∅ 24 cm. Kód 428534. 299,-
∅ 30 cm. Kód 428538. 399,-

Škrabka 
s příčnou čepelí 
Kód 428231. 119,-

Škrabka na 
citrusovou kůru 
Kód 428234. 99,-

Vykrajovač 
univerzální
Kód 428236. 99,-

Vykrajovač 
na plněné cukety 
Kód 428240. 99,-

Pěnovačka 
spirálová 14 cm 
Kód 428424. 249,-

Porcovač na zmrzlinu
Kód 428258. 129,-

Cedník kónický
∅ 12 cm. Kód 428480. 199,-
∅ 16 cm. Kód 428484. 299,-

Cedník s podstavcem 
∅ 24 cm. Kód 428510. 249,-
∅ 28 cm. Kód 428514. 399,-

 Sítko
 ∅ 6 cm. Kód 428340. 79,-
 ∅ 8 cm. Kód 428342. 99,-
 ∅ 10 cm. Kód 428344. 149,-
 ∅ 12 cm. Kód 428346. 199,-
 ∅ 14 cm. Kód 428348. 249,-
 ∅ 16 cm. Kód 428350. 299,-
 ∅ 18 cm. Kód 428352. 349,-
 ∅ 20 cm. Kód 428354. 399,-

Šlehací metla malá
Kód 428286. 99,-

Mašlovačka 
silikonová
Kód 428256
119,-

Škrabka 
s podélnou čepelí
Kód 428232. 99,-

Vykrajovač jablečných 
jádřinců
Kód 428238. 99,-

Šlehací metla
Kód 428288. 169,-

34 
54 cm

200 °COK

https://eshop.tescoma.cz/sitka?f=product-line:19405
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-s-podelnou-cepeli-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-jablecnych-jadrincu-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/maslovacka-silikonova-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-mala-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-na-citrusovou-kuru-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-univerzalni-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/radlo-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/porcovac-na-zmrzlinu-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-syr-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-na-plnene-cukety-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/penovacka-spiralova-grandchef-14-cm
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-s-pricnou-cepeli-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/cednik-konicky-grandchef-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/cednik-konicky-grandchef-16-cm
https://eshop.tescoma.cz/cednik-s-podstavcem-grandchef-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/cednik-s-podstavcem-grandchef-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/kosik-na-cezeni-grandchef-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/nastavitelny-kos-na-cezeni-grandchef-34x24-cm
https://eshop.tescoma.cz/kosik-na-cezeni-grandchef-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/kosik-na-cezeni-grandchef-30-cm
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Halušky a noky
(téměř) bez práce

Struhadla z nerezavějící oceli vám 
pomohou s přípravou těch nejlepších 
domácích halušek a noků. Díky 
zarážce drží dobře na hrnci, těsto 
jednoduše nastrouháte přímo 
do nádoby s vařící vodou.

Struhadlo na halušky
GrandCHEF
Kód 428692

299,-

Sběračka
GrandCHEF ∅ 13 cm
Kód 428426

299,-

Struhadlo 
na noky
GrandCHEF
Kód 428690
299,-

199,-

Brynzové halušky se slaninou
800 g brambor, 300 g polohrubé mouky, 250 g brynzy, 
200 g anglické slaniny, 2 vejce, 2 lžíce smetany, sůl, pažitka

Anglickou slaninu pokrájejte na kostičky a na rozpálené pánvi opečte dozlatova. 
V misce rozdrobte brynzu a promíchejte ji se smetanou. Oškrábané brambory 
opláchněte, nastrouhejte najemno, přidejte celá vejce, mírně osolte, vsypte 
polohrubou mouku a vše dobře promíchejte. Vypracované těsto propasírujte 
pomocí Struhadla na halušky do vařící osolené vody. Halušky v hrnci s vroucí 
vodou lehce promíchejte, aby se neslepily, a vařte 4–6 minut, dokud nevyplavou. 
Hotové halušky sceďte, vsypte do mísy s brynzou a dobře promíchejte. Před 
podáváním posypte opečenou slaninou a ozdobte pažitkou.

Nádobí LIVING

od 199,-
Najdete na 
straně 6.

novinka 

https://eshop.tescoma.cz/sberacka-grandchef-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-na-noky-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-na-halusky-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/talire?f=product-line:21634
https://eshop.tescoma.cz/hrnek-living
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knedlík
K omáčce patříUniverzální kráječ HANDY

Kód 643562

379,-

Forma
na knedlíky

DELLA CASA
Kód 643170

199,-

Karlovarský knedlík
130 ml mléka, 110 g hrubé mouky, 1 rohlík nakrájený na kostičky, 
30 g sušené šunky krájené na malé kostičky, 1 žloutek, 1 bílek, 
2 lžíce listové petržele sekané nadrobno, sůl a pepř

Smíchejte mouku, sůl, pepř, žloutek, mléko, šunku, petržel, 
z bílku vyšlehejte tuhý sníh, přidejte rohlík, promíchejte a zpracujte. 
Vymazanou formu naplňte těstem a vařte ve vodě 30 minut.

Souhlasíte? Ať už houskové, bramborové, 
poctivé bezlepkové, vařené v páře nebo 

v mikrovlnné troubě… s formou DELLA CASA 
uvaříte přímo ukázkové knedlíky. Nerozvaří se, 
pomocí praktické vysouvací lopatky je z formy 

pohodlně vysunete a podle obtištěných rysek 
naporcujete na 8 stejně silných plátků.

Napařovací vějíř 
PRESTO ∅ 24 cm
Kód 644806. 189,-

∅ 28 cm
Kód 644808
199,-

Mačkadlo na 
brambory a těsto 
GrandCHEF
Kód 428680
699,-

499,-

Brambory

Těstoviny

https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-krajec-handy
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-knedliky-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-vejir-presto-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-vejir-presto-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/mackadlo-na-brambory-a-testo-grandchef
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Lžíce na rýži
Kód 638007. 79,-

Obracečka
Kód 638009. 79,-

Vidlička
Kód 638022. 79,-

Šťouchadlo 
na brambory
Kód 638025. 79,-

Kleště 
s vidličkou
Kód 638043. 109,-

Kleště 
pinzeta
Kód 638045. 109,-

Kleště 
univerzální
Kód 638040. 109,-

Kleště 
na špagety
Kód 638042. 109,-

Lžíce cedník
Kód 638001. 159,-

Lopatka široká
Kód 638019. 109,-

Obracečka s otvory
Kód 638010. 79,-

Obracečka 
na omelety
Kód 638016. 79,-

Servírovací 
lopatka
Kód 638023. 79,-

Šlehací metla 
spirálová
Kód 638027. 79,-

Vařečka kulatá
Kód 638030. 79,-

Naběračka malá
Kód 638002. 79,-

Naběračka
Kód 638003. 79,-

Naběračka 
na omáčku
Kód 638004. 79,-

Stěrka
Kód 638035. 79,-

Lopatka 
na lasagne
Kód 638018. 79,-

1. Šlehací metla SPACE LINE. Kód 638028. 79,-
2. Pěnovačka SPACE LINE. Kód 638020. 79,-
3. Vařečka s rohem SPACE LINE. Kód 638031. 79,-

Kuchyňské nářadí pro všechny druhy nádobí, extra 
šetrné k antiadheznímu povrchu. Je vyrobeno 
ze žáruvzdorného materiálu do 210 °C, neabsorbuje 
aroma, chutě ani barvy pokrmů. Už se znáte?

1

2

3

SPACE LINE
Představujeme linii

https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-space-line
https://eshop.tescoma.cz/stouchadlo-na-brambory-space-line
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/lopatka-na-lasagne-space-line
https://eshop.tescoma.cz/lopatka-siroka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/kleste-univerzalni-space-line
https://eshop.tescoma.cz/kleste-na-spagety-space-line
https://eshop.tescoma.cz/kleste-s-vidlickou-space-line
https://eshop.tescoma.cz/kleste-pinzeta-space-line
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-mala-space-line
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-na-omacku-space-line
https://eshop.tescoma.cz/lzice-na-ryzi-space-line
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-s-otvory-space-line
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-na-omelety-space-line
https://eshop.tescoma.cz/lzice-cednik-space-line
https://eshop.tescoma.cz/sterka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/vidlicka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-lopatka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/slehaci-metla-spiralova-space-line
https://eshop.tescoma.cz/varecka-kulata-space-line
https://eshop.tescoma.cz/penovacka-space-line
https://eshop.tescoma.cz/varecka-s-rohem-space-line
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Prostírání FLAIR FRAME 
45 × 32 cm, perleťová
Kód 662093. 89,-

Dřevěné vařečky a obracečky jsou prověřenou 
klasikou a nezbytnou součástí každé kuchyně. 
Dřevěné nářadí je výjimečně šetrné k povrchům 
všech hrnců, rendlíků, kastrolů i pánví, před 
nechtěnými škrábanci ochrání zejména nádobí 
s antiadhezním povrchem. Pořídit si můžete různé 
tvary a velikosti, jednotlivé kusy i celé sady.

Vařečky 
WOODY, sada 3 ks
Kód 637410

76,-

Vařečky oválné 
WOODY, sada 3 ks
Kód 637414

86,-

Vařečky a obracečka 
WOODY, sada 5 ks
Kód 637428

129,-

1. Vařečka oválná WOODY 25 cm. Kód 637314. 32,-
2. Vařečka s rohem WOODY 28 cm. Kód 637325. 39,-
3. Obracečka ohýbaná WOODY 30 cm. Kód 637368. 39,-
4. Obracečka šikmá  WOODY 30 cm. Kód 637364. 39,-

a vděčná klasika
Dřevo – věčná

Mlýnek na pepř/sůl 
VIRGO WOOD 18 cm
Kód 658221

399,-

14 cm. Kód 658220. 299,-
24 cm. Kód 658222. 499,-
28 cm. Kód 658223. 599,-

1 2 3 4

Nádobí LIVING

od 199,-
Najdete na 
straně 6.

novinka 

https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-pepr-sul-virgo-wood-18-cm
https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=65822
https://eshop.tescoma.cz/varecky-ovalne-woody-sada-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/varecky-woody-sada-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/varecky-a-obracecka-woody-sada-5-ks
https://eshop.tescoma.cz/varecka-ovalna-woody-25-cm
https://eshop.tescoma.cz/varecka-s-rohem-woody-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-ohybana-woody-30-cm
https://eshop.tescoma.cz/obracecka-sikma-woody-30-cm
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Plátkovací struhadlo 
na česnek HANDY
Kód 643848

199,-
Kráječ na česnek
HANDY
Kód 643556

199,-

Na plátky NajemnoNa kostičky

1 2 3 4

1. Loupač na česnek PRESTO. Kód 420194. 99,-
2. Univerzální třítko PRESTO. Kód 420196. 66,-
3. Lis na česnek GrandCHEF. Kód 428246. 199,-
4. Lis na česnek PRESIDENT, s čistítkem. Kód 638633. 399,-

Když jsou plátky česneku 
všechny stejně tenké, smaží se 

i grilují rovnoměrně a bez připalování. 
Struhadlo navíc umí i jemně třený česnek.

Léčivá moc česneku je známá už od starověku a dodnes patří mezi 
největší dary přírodní medicíny. Pomáhá při nachlazení, působí jako 
antibiotikum a zavěšený v domácnosti údajně také odhání zloděje. 
Věděli jste, že česnek nepatří do lednice? Nebo že se nesmí 
připálit, jinak by zhořkl? Jeho ostrá chuť je tím výraznější, 
čím více je česnek rozmačkaný. Vyzkoušejte trik z italské 
kuchyně — oloupaný stroužek dlaní jen lehce rozmáčkněte, 
celý opečte do světle zlaté barvy a vyjměte. A pokud jste 
to přesto s česnekem přehnali a jeho chuť vás trápí 
v ústech, pomůže sklenice mléka.

Jak na 
česnek?

Lis na česnek
HANDY, 2 čepele
Kód 643567

299,-

Lis, který zvládne
plátky i kostičky
Česnek lisovaný, plátkovaný 
i nakrájený na malé kostičky 
získáte pouhým utahováním 
rukojeti. Hezky čistě 
a s minimálním úsilím.

Tenké plátky česneku

+ čistítko

Tření česneku

https://eshop.tescoma.cz/platkovaci-struhadlo-na-cesnek-handy
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-cesnek-handy
https://eshop.tescoma.cz/lis-na-cesnek-handy-2-cepele
https://eshop.tescoma.cz/loupac-na-cesnek-presto
https://eshop.tescoma.cz/lis-na-cesnek-president-s-cistitkem
https://eshop.tescoma.cz/lis-na-cesnek-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-tritko-presto
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Otevře vše!
Otevřete s ním limonády, pivo, nápoje 
v PETkách i plechovky a konzervy 
s kroužkem. Dostanete se s ním 
k pochoutkám v zavařovacích sklenicích 
se šroubovacími i omnia víčky.

Multifunkční otvírák 
PRESTO, ALL in 1
Kód 420237

119,-

otevřeno!MámeCedník na konzervy 
PRESTO 
Kód 420615. 59,-

Otvírák na omnia 
víčka PRESTO
Kód 420264. 32,-

Otvírák na konzervy
kapesní PRESTO
Kód 420250. 39,-

Konzervy jsou od toho, aby v nich 

potraviny déle vydržely. Zatímco v minulosti 

se jejich plochá víčka odstraňovala 

i dlátem a kladivem, s našimi promyšlenými 

otvíráky to zvládnete bez násilí a klidně 

i s nalakovanými nehty.

Otvírák 
na konzervy

PRESTO
Kód 420258

179,-

Otvírák 
na konzervy
 GrandCHEF
Kód 428248

199,-

Víte, že…
první konzerva byla 
skleněná a pochází 

z doby napoleonských 
válek?

https://eshop.tescoma.cz/cednik-na-konzervy-presto
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-na-omnia-vicka-presto
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-na-konzervy-kapesni-presto
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-na-konzervy-presto
https://eshop.tescoma.cz/otvirak-na-konzervy-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/multifunkcni-otvirak-presto-all-in-1
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Násypky pro sáčky s kořením 
SEASON 10 ks, na závěsné liště 
Kód 657154
299,-

229,-
Kořenky v otočném stojánku 
SEASON 16 ks, antracitová
Kód 657068 

1199,-

1.  Zásobník na sáčky s kořením 4FOOD 29 × 13 cm
Kód 897520. 179,-

2.  Násypky pro sáčky s kořením SEASON 6 ks 
Kód 657150. 199,- 149,-

Koření,
smysl života

Koření dodá jídlu chuť i lahodnou vůni, objevte 
jeho kouzlo a vybavte si kuchyni kořením 
z různých konců světa. Vždyť mít doma pestrou 
zásobu „tajných přísad“ je přáním snad každého 
kuchaře. Ale kam s nimi? Máme pro vás hned 
několik řešení – od praktických kořenek 
po stylové mlýnky.

Kolotoč chutí
Kořenky v otočném stojánku 
SEASON jsou připraveny to při vaření 
pořádně roztočit. Vybrat si můžete 
jednopatrový s 8 kusy kořenek nebo 
dvoupatrový se 16 kusy kořenek, 
podle toho, kolik druhů oblíbeného 
koření chcete mít ihned po ruce.

Násypky pro sáčky s kořením 
SEASON 12 ks, s otočným stojánkem 
Kód 657158 
399,-

299,-

Kořenky v otočném stojánku 
SEASON 8 ks, antracitová 

Kód 657066. 699,-

Tři velikosti 
sypacích otvorů:

Kořenky 
SEASON 3 ks, 
antracitová
Kód 657076 
199,-

Lištu umístěte do horní skříňky, 
sáčky berte jednotlivě nebo 
najednou.

1

26×

https://eshop.tescoma.cz/nasypky-pro-sacky-s-korenim-season-12-ks-s-otocnym-stojankem
https://eshop.tescoma.cz/nasypky-pro-sacky-s-korenim-season-10-ks-na-zavesne-liste
https://eshop.tescoma.cz/nasypky-pro-sacky-s-korenim-season-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/zasobnik-na-sacky-s-korenim-4food-29x13-cm
https://eshop.tescoma.cz/korenky-v-otocnem-stojanku-season-16-ks-antracitova
https://eshop.tescoma.cz/korenky-v-otocnem-stojanku-season-8-ks-antracitova
https://eshop.tescoma.cz/korenky-season-3-ks-antracitova
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1.  Mlýnek na pepř VIRGO
14 cm. Kód 658200. 299,-
16 cm. Kód 658201. 399,-
24 cm. Kód 658203. 599,-

2.  Mlýnek na chilli papričky VIRGO
16 cm. Kód 658212. 399,-

3.  Mlýnek na sůl VIRGO
14 cm. Kód 658205. 299,-
16 cm. Kód 658206. 399,-
24 cm. Kód 658208. 599,-

Mlýnek na pepř a sůl 
VIRGO 2 v 1, 22 cm
Kód 658214
599,-

469,-
Mají styl!
Kombinace ladného designu a keramického 
mechanismu s nastavitelnou hrubostí mletí 
dělá z mlýnku VIRGO praktický i estetický 
kousek do vaší domácnosti. Sáhnete po 
něm během vaření i během stolování, svoji roli 
elegantně splní i uprostřed prostřeného stolu.

Elektrický mlýnek 
na pepř/sůl 
PRESIDENT
Kód 659560

599,-

Elektrický mlýnek 
na pepř a sůl 

PRESIDENT, 2 v 1
Kód 659562

699,-

S kořením roste chuť
Pětice mlýnků linie 
GrandCHEF dodá každému 
pokrmu ten správný říz. 
V moderním designu se navíc 
v kuchyni krásně vyjímají.

Mlýnek 
GrandCHEF

399,-
různé druhy

koření a bylinky
Kód 428796

muškátový oříšek
Kód 428798

sůl
Kód 428792

pepř
Kód 428790

chilli papričky
Kód 428794

Hmoždíř ONLINE
∅ 6 cm. Kód 900870. 159,-
∅ 11 cm. Kód 900872. 239,-
∅ 13 cm. Kód 900874. 299,-

Výrobek získal ocenění

3

2

1

https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-pepr-a-sul-virgo-2-v-1-22-cm
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-pepr-virgo-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-chilli-papricky-virgo-16-cm
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-sul-virgo-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/elektricky-mlynek-na-pepr-sul-president
https://eshop.tescoma.cz/elektricky-mlynek-na-pepr-a-sul-president-2-v-1
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-pepr-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-chilli-papricky-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-koreni-a-bylinky-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-sul-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/mlynek-na-muskatovy-orisek-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=hmo%C5%BEd%C3%AD%C5%99+ONLINE
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Chuť

Itálie
Do italského jídla se zamilujete na první sousto! Proslulé těstoviny, pizza 
na nespočet způsobů, parmazán… Itálie oplývá řadou kulinářských 
pokladů, není proto divu, že její kuchyně patří mezi nejoblíbenější na 
světě. Také si vás omotala kolem prstu jako špagetu? Pochutnávejte si 
s námi na jejích specialitách třeba každý den. Buon appetito!

www.tescoma.com/video/630872

Pravé italské
Připravte si domácí lasagne, tagliolini, 
fettuccine i capelli d ángelo. Strojek 
DELÍCIA vám těsto krásně stejnoměrně 
rozválí, poté z nich vykouzlí tenké 
i široké nudle. Se speciálním Strojkem 
na vlasové nudle DELÍCIA docílíte 
i extra tenkých 1mm nudliček.

Podavač přichyťte pomocí 
magnetu, usnadní vkládání 

plátů těsta mezi válce.

Strojek pro přípravu 
těstovin DELÍCIA
Kód 630872

999,-

Podavač těsta
DELÍCIA
Kód 630855

169,-

Strojek na vlasové 
nudle DELÍCIA
Kód 630854

399,-

http://www.tescoma.com/video/630872
https://eshop.tescoma.cz/strojek-pro-pripravu-testovin-delicia
https://eshop.tescoma.cz/podavac-testa-delicia
https://eshop.tescoma.cz/strojek-na-vlasove-nudle-delicia
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Kam s čerstvými těstovinami? 
Na stojan!
Praktický otočný stojan by vám při přípravě 
domácích těstovin rozhodně neměl chybět. 
12 ramen oceníte pro odložení plátů těsta 
i pro sušení čerstvých špaget, tagliolini, 
nudlí apod. Pro snadné skladování ramena 
jednoduše složíte a schováte dovnitř stojanu. 

Rajská chuť (nejen) rajčatové omáčky!
Passata di pomodoro neboli omáčka z čerstvých 
rajčat bude raz dva hotová díky Pasírovači 
HANDY. Jeho součástí jsou dva disky pro jemné 
a hrubší pasírování, bez problému zvládne také 
zeleninové protlaky či ovocná pyré. Unikátní 
shrnovací lopatka si poradí i s větším množstvím 
najednou a rajčat se nezalekne ani syrových!

Stojan pro sušení 
těstovin DELÍCIA
Kód 630874

599,-

Dokonale skladné!

12 ramen

2 disky z nerezavějící 
oceli pro jemné 
i hrubší pasírování

Pasírovač
HANDY
Kód 643578

599,-

novinka 

Ravioli, plněná pochoutka 

ze severní Itálie

Tvořítka na ravioli 
DELÍCIA, 4 tvary
Kód 630049

199,-

Forma na kulaté 
ravioli DELÍCIA
10 ks. Kód 630875. 209,-  149,-
21 ks. Kód 630878. 209,-  149,-

Forma na čtvercové 
ravioli DELÍCIA
10 ks. Kód 630877. 209,-  149,-
21 ks. Kód 630879. 209,-  149,-

Čerstvé ravioli patří ke klenotům italské kuchyně… 
a nyní i té vaší. Pomocí originálních tvořítek si můžete vyhrát 
s netradičními tvary srdíček či trojúhelníků, s chytrými formami 
pohodlně připravíte až 21 dokonalých kousků najednou.

21 ks

10 ks

https://eshop.tescoma.cz/stojan-pro-suseni-testovin-delicia
https://eshop.tescoma.cz/pasirovac-handy
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-kulate-raviolini-delicia-21-ks
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-kulate-ravioli-delicia-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-ctvercove-ravioli-delicia-10-ks
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-ctvercove-raviolini-delicia-21-ks
https://eshop.tescoma.cz/tvoritka-na-ravioli-delicia-4-tvary
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Ráj gurmánů!
Probuďte v sobě italskou vášeň k jídlu a dopřejte 
si pravou jižanskou hostinu. Vše potřebné najdete u nás.

1. Naběračka na špagety SPACE LINE. Kód 638008. 79,-
2. Naběračka na špagety GrandCHEF+. Kód 428298. 149,-
3. Forma na pizzu perforovaná DELÍCIA ø 32 cm. Kód 623122. 199,-
4. Zapékací miska servírovací GUSTO 20 × 12 cm. Kód 622010. 169,-
5. Lopatka na lasagne GrandCHEF. Kód 428281. 169,-
6. Krájecí kolečko GrandCHEF. Kód 428244. 119,-
7. Lopatka na lasagne SPACE LINE. Kód 638018. 79,-

4

1
2

3

6

7

5

https://eshop.tescoma.cz/naberacka-na-spagety-space-line
https://eshop.tescoma.cz/naberacka-na-spagety-grandchef-2
https://eshop.tescoma.cz/forma-na-pizzu-perforovana-delicia-32-cm
https://eshop.tescoma.cz/zapekaci-miska-servirovaci-gusto-20x12-cm
https://eshop.tescoma.cz/lopatka-na-lasagne-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/lopatka-na-lasagne-space-line
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-kolecko-grandchef
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Zásobník na uložení 
lisovacích disků

Univerzální lis 
na těsto HANDY 
Kód 643571

399,-

Gnocchi, passatelli i české šulánky
Už jste ochutnali tradiční italskou vánoční polévku? 
Patří do ní passatelli, neboli zavářka do polévky 
ze strouhanky a parmazánu. Nebo máte raději 
gnocchi? Univerzální lis umí obojí a ještě k tomu 
španělskou pochoutku churros či české šulánky. 
Stačí zvolit správný protlačovací disk.

Hovězí vývar
•  1 kg hovězích kostí 

s kousky masa
• 2 mrkve
• 2 petržele
• 1/4 celeru
• 1 cibule bez slupky
• 1 lžíce octa
• pár kuliček nového koření
• 2 bobkové listy
• pár kuliček celého pepře
• sůl

Passatelli
• 145 g parmazánu
• 160 g strouhanky
• 4 vejce
• špetka muškátového oříšku
• sůl a čerstvě mletý pepř

Passatelli 
  in brodo aneb
  vývar s passatelli

Omyté hovězí kosti s masem nechte v troubě rozehřáté 
na 200 °C mírně opéct a zatáhnout. Následně je i se 
šťávou, která z nich vytekla, vložte do velkého hrnce, 
přidejte očištěnou, na větší kusy nakrájenou zeleninu, 
ocet, koření a zalijte vodou. Přiveďte k varu, ztlumte 
výkon a nechte probublávat alespoň 4 hodiny. Poté vývar 
přelijte do čistého hrnce, přiveďte opět k mírnému varu, 
dochuťte a zavařte v něm passatelli. 

Passatelli připravíte tak, že všechny ingredience 
smícháte a vytvoříte těsto. Pomocí lisu na těsto protlačte 
passatelli přímo do bublajícího vývaru. Jakmile vyplavou 
na povrch, jsou hotové.

koblížky,
gnocchichurrospassatelli

https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-lis-na-testo-handy
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Struhadlo na 
parmazán HANDY
Kód 643886

299,-
Bez parmazánu to není ono
Rizoto či těstoviny se neobejdou bez lahodné chuti 
parmazánu. A právě to je chvíle pro speciální struhadlo. 
Jeho důmyslné řešení zajistí, že se sýr sype skutečně 
přesně tam, kam potřebujete. Nespotřebovaný 
parmazán můžete ve struhadle uchovat v lednici, 
uzavřený je chráněný před okoráním. 

Nastrouhá sýr rovnou na talíř
S tvrdým sýrem si hravě poradí i další pomocník 
z linie HANDY. Funguje na principu ručního 
mlýnku, díky ukryté čepeli a šikovné klice 
se nemusíte bát o špičky prstů. Použít jej 
můžete také na ořechy či čokoládu.

Struhadlo 
na sýr HANDY 
Kód 643880

269,-

Snadné
čištění

Řekněte„sýr“

Kráječ na rajčata 
a mozzarellu HANDY

Kód 643561

399,-
Caprese? Sí!

Italský salát caprese za pár sekund? 
Do kráječe vložíte mozzarellu, 

stlačíte čepel a stejně silné plátky 
jsou na světě. Podobně to uděláte 

s rajčetem. Pak už stačí dobrý olivový 
olej, bazalka, špetka hrubozrnné soli, 
pepř a gurmánský zázrak je na stole.

Kdo by neznal parmazán. Sýr, o kterém i slavný Giovanni 
Boccaccio píše ve svém Dekameronu. Víte, že původní recept 
na jeho výrobu vznikl už ve středověku při hledání způsobu, 
jak konzervovat mléko? Kvalita mléka je dodnes přísně střežena. 
Originální parmazán poznáte podle ochranné 
známky Parmiggiano Reggiano, vypálenou 
pečeť najdete na boku bochníku.

https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-na-syr-handy
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-na-parmazan-handy
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-rajcata-a-mozzarellu-handy


Vepřové stew
600 g vepřové plece, 200 g máslové dýně, 400 ml zeleninového vývaru, 50 ml oleje,  
2 cibule, 2 řapíky celeru, 1 červená paprika, 1 oranžová mrkev, 1 žlutá mrkev,  
3 stroužky česneku, 1 lžíce na jemno nakrájeného zázvoru, 1 menší chilli, 1 stonek 
citronové trávy, 1 lžička mletého koriandru, 1 lžíce rybí omáčky, šťáva z 1 limetky, sůl,  
pepř, čerstvé koriandrové lístky, jasmínová rýže

Maso nakrájejte na menší kostky, osolte, opepřete a ve woku orestujte na oleji dozlatova. 
Po opečení odložte maso stranou. Do woku vsypte na kousky nakrájené mrkve, dýni, celer, papriku 
a měsíčky cibule, ochuťte solí a pepřem. Restujte asi 3 minuty, poté přidejte zázvor, česnek, chilli, 
mletý koriandr a restujte další 2 minuty. Přilijte vývar, přidejte opečené maso, citronovou trávu 
a duste pod poklicí asi 30 minut doměkka. Hotový pokrm dochuťte rybí omáčkou a limetkovou 
šťávou. Podávejte s jasmínovou rýží a lístky čerstvého koriandru.

Víte, že...
v Asii se pokrmy 

v restauracích nepodávají 
po jednotlivých chodech, ale 
všechny najednou? Servírují 
se obvykle u kulatého stolu 

a hosté si sami nabírají 
do misek, na co mají 

chuť.

Asie Tajemství východu

Keramické 
nádobí LIVING

od 199,-

 Největší, nejlidnatější a jeden z nejrozmanitějších kontinentů co se týče kultury 
 i kuchyně – to je Asie. A bez čeho by to v asijské kuchyni nebylo ono? Bez čerstvých 
 surovin, aromatického koření, všudypřítomné rýže… a také pánve wok. 
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https://eshop.tescoma.cz/servirovaci-nadobi?f=product-line:21634


Máte rádi sushi? Jarní závitky? Nebo plněné vinné listy? S tvořítkem HANDY vytvarujete 
dokonalé a pevně uzavřené závitky nebo rolky, které se nebudou při zpracování ani 
podávání rozpadat. Pro milovníky sushi rolek je určena šablona pro odměření  
a zastřihnutí mořské řasy. 

Tvořítko na  
závitky HANDY
Kód 643898 

199,-

Sushi?Pro HANDY brnkačka!

Wok 
PRESIDENT 
∅ 32 cm
Kód 780282 
3999,-

2999,-

Smažení, vaření i napařování v jednom
Ve velkém celonerezovém woku PRESIDENT připravíte skutečně cokoliv – smažené 
krevety, zeleninové i masové směsi, ryby až po tradiční „dim sum“, tedy čínské plněné 
knedlíčky. Díky třívrstvému sendvičovému provedení je teplota uvnitř rovnoměrná 
a stálá, klenutá poklice pak zajišťuje optimální cirkulaci a regulaci odchodu páry. 
Součástí je napařovací síto i napařovací a odkládací mřížka pro přípravu zdravých 
pokrmů v páře. Wok je vhodný také pro indukční sporáky.

Extra velký 
∅ 32 cm

Zavinout sushi rolky 
je opravdu hračka

Existuje jeden druh nádobí, ve kterém můžete péct, dusit, smažit, vařit 
v páře a zvládnete v něm i moučník – velká pánev wok. Především  
v Číně, ale i v dalších asijských zemích, v ní připravují skutečně téměř vše. 
Příprava ve woku nejčastěji spočívá v krátkém, prudkém osmažení  
při velmi vysoké teplotě – potraviny zůstanou správně křupavé a uchovají 
si více vitaminů. Bez woku se neobejde žádný milovník asijské kuchyně.

wokPánev zvaná
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https://eshop.tescoma.cz/wok-president-32-cm
https://eshop.tescoma.cz/tvoritko-na-zavitky-handy


Wok 
GrandCHEF 
∅ 28 cm
Kód 606863
799,-

Luxusní wok 
z prémiové řady produktů PRESIDENT
Díky unikátně zvrásněnému antiadheznímu povlaku s charakterem 
neleštěného přírodního kamene se pokrmy ani při intenzivním smažení 
nepřipálí a zachovají si svou šťavnatost a přirozenou chuť. Klenutou 
poklici s průhledem a masivní nerezovou rukojetí můžete pohodlně 
odkládat na kuchyňskou linku. Vhodný pro všechny typy sporáků 
včetně indukčních, do pečicí trouby může bez obav i s poklicí.

Wok 
PRESIDENT  
s poklicí ∅ 30 cm
Kód 602650
2699,-

1999,-

Wok 
PRESIDENT 
∅ 30 cm 
Kód 602646 

1599,-

Kovové 
obracečky? 
Ano!

Celoplošné 
nerezové dno 
vhodné pro 
indukční sporáky

Pro extra snadné krájení
Preciznost japonské oceli a unikátní vlastnosti bambusového dřeva usnadní každodenní 
krájení masa i zeleniny. Nože vynikají mimořádnou kvalitou a perfektním ostřím, krájecí desky 
jsou vyrobeny z extra tvrdého a odolného dřeva bambusovníku.

Krájecí
deska BAMBOO

26 × 16 cm. Kód 379810. 259,-
30 × 20 cm. Kód 379812. 299,-
36 × 24 cm. Kód 379814. 399,-
40 × 26 cm. Kód 379816. 499,-

Nádoba na rýži
GrandCHEF ∅ 14 cm
Kód 428570 
299,-

Obracečka do 
woku GrandCHEF
Kód 428279. 189,-

Nůž japonský  
AZZA SANTOKU 
14 cm. Kód 884531. 489,- 
18 cm. Kód 884532. 639,- 
Pro své univerzální použití  
je nejprodávanějším typem  
nože v Japonsku.

Nůž japonský  
AZZA NAKIRI 18 cm 
Kód 884543. 599,- 459,- 
Nůž Nakiri je určený ke krájení 
ovoce a zeleniny. Jeho poznávacím 
znamením je obdélníkový tvar, díky 
kterému potraviny snadno nakrájíte 
na tenké nudličky i drobné kostky.

Sekáček AZZA  
17 cm. Kód 884544. 639,-

https://eshop.tescoma.cz/wok-president-30-cm-s-poklici
https://eshop.tescoma.cz/wok-president-30-cm
https://eshop.tescoma.cz/wok-grandchef-28-cm
https://eshop.tescoma.cz/nadoba-na-ryzi-grandchef-14-cm
https://eshop.tescoma.cz/noze?f=product-line:2541
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-desky?f=product-line:2530


Souprava na 
trojobal PRESTO
Kód 420870
299,-

239,-

Štědrý večer nastal...
Tradice je tradice, a tak by na vašem vánočním stole neměl chybět kapr s bramborovým salátem.  
Věděli jste, že tato kombinace se do českých kuchařek dostala až v roce 1924? Smaženého kapra 
ve velkém zpropagovala Magdalena Dobromila Rettigová, jak vznikl bramborový salát, ale nikdo přesně 
neví. Dnes existuje nespočet receptů na „zaručeně ten nejlepší”. I my pro vás máme jeden osobní tip: 
Vynikající bramborový salát s bílým jogurtem. Sledujte náš blog  www.tescoma.cz/blog.

Raz, dva, tři – obaleno, jak se patří
Tři vzájemně spojené misky s protiskluzovou úpravou si oblíbíte pro obalování kapra 
i řízků, mouku, vejce a strouhanku v nich máte pěkně po ruce. Nylonové kleště jsou 
žáruvzdorné, pomohou vám s obalováním i obracením pokrmů během smažení.

Škrabka 
na ryby PRESIDENT
Kód 638609
199,-

Strunový kráječ 
univerzální PRESTO
Kód 420640
99,-

Mísa s víkem  
a protiskluzovým  
dnem GrandCHEF
∅ 16 cm, 1,5 l. Kód 428600. 399,-
∅ 20 cm, 3,0 l. Kód 428601. 499,-
∅ 24 cm, 5,0 l. Kód 428602. 599,-

Šupina  
pro štěstí

Se štědrovečerní večeří se 
pojí zvyk schovávání kapřích 

šupin pod talíř. Nezapomeňte 
na ni ani u vás doma, přinese 

vám štěstí a dostatek 
peněz v příštím roce.
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http://www.tescoma.cz/blog
https://eshop.tescoma.cz/souprava-na-trojobal-presto
https://eshop.tescoma.cz/priprava-a-zpracovani-testa?f=product-line:19405
https://eshop.tescoma.cz/strunovy-krajec-univerzalni-presto
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-na-ryby-president


„Náš syn měl dříve divoké sny a často se budil. Když jsme se dozvěděli 
o léčivé síle borovice Zirbe, vyzkoušeli jsme mu dát na spaní plyšovou hračku 
vyplněnou hoblinami z této borovice a hned byl poznat rozdíl,“ popsala Hana 
Drcmánková. „Zirbe jsme si brzy zamilovali a nechali jsme z ní pro syna udělat postel. 
Od té doby spí pokojně celou noc a celkově se zklidnil,“ doplnila s tím, že postupně 
se dřevo z borovice Zirbe zabydlelo v celé domácnosti. Vonné pytlíčky s hoblinami 
putovaly do každé místnosti, do skříní i do auta. V koupelně najdete mýdla Zirbe, 
v ložnici jsou polštáře naplněné hoblinami, v kuchyni borovicový chlebník...  
„Jsme nadšení z její omamné vůně a léčivých účinků,“ svěřila se Hana Drcmánková, 
která se rozhodla Zirbe produkty dále nabízet a prodávat.  

„Z vlastní zkušenosti a také ze zkušeností mých zákazníků mohu potvrdit, že borovice 
Zirbe podporuje relaxaci, klidný spánek, uvolňuje svaly i psychické napětí. Stabilizuje 
oběhový systém, má antibakteriální účinky, odpuzuje roztoče, moly a ostatní 
hmyz, ulevuje od bolesti hlavy, pomáhá při astmatu, alergii, revmatizmu a celkově 
harmonizuje organismus a dodává mu vitalitu,“ tvrdí jednoznačně.

přináší klid do domova
Zirbe
Někdy stačí jen málo a jako mávnutím kouzelného proutku se vyřeší i dlouhodobý 
problém. Takovou čarovnou moc má i královna Alp – borovice Zirbe. Její vůně 
navozuje pocity klidu, harmonie a uvolnění. Léčivé účinky má přímo samotné 
dřevo, které se díky schopnosti navozovat hluboký spánek osvědčilo zejména 
v ložnicích či dětských pokojích.

Borovice Zirbe rostou v Alpách a Karpatech v nadmořské výšce nad 
1600 m, kde se i přes nelehké životní podmínky dožívají 400 až 1000 let. 

S přibývajícími léty roste i jejich mocná síla.

www.zirben.cz
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http://www.zirben.cz/


Smoothie mixér 
PRESIDENT 0,6 l 
Kód 909030
2 barvy 

1499,- 
V ceně 
cestovní 
láhev pro 
smoothie 
600 ml

Jedna láhev nestačí?
Pořiďte si další!
Náhradní cestovní 
láhev pro Smoothie 
mixér PRESIDENT  
Kód 909032
2 barvy 
299,- 

to roztočíme

Na výběr v oblíbené antracitové 
nebo elegantní smetanové barvě

tlačítko 
pulzního 
mixování

 antracitová 

 smetanová 

Láska na první pohled i chuť! Smoothie mixér 
PRESIDENT vás oslní svým uměním, šarmem 
i nadčasovou elegancí, díky které ho rádi necháte 
vystavený na odiv a připravený k častému použití. 

S funkcí pulzního mixování a ostrými noži 
z prvotřídní nerezavějící oceli dokáže připravit 
neotřelá smoothie, jemné mléčné koktejly i zdravou 
dětskou přesnídávku. Stále nové kombinace hravě 
vykouzlí v odolné skleněné nádobě, nebo přímo 
v cestovní láhvi, která je součástí balení. 

je dobré!
Zdravý oběd to rozhodně není jen fádní salát bez chuti. Kvalitní výživné 
jídlo může mít mnoho podob. Stačí málo a na zdravém pokrmu si s radostí 
pochutná celá rodina. Najděte v sobě odvahu k experimentům plným 
fantazie, objevení nových chutí přírody a pusťte si do života ještě více radosti!

Zdravé

Skleněná nádoba 
o objemu 600 ml

Dneska
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https://eshop.tescoma.cz/smoothie-mixer-president-0-6-l
https://eshop.tescoma.cz/smoothie-lahev-president-0-6-l


Odšťavňovač 
HANDY 
Kód 643579

1599,-
Zvládneme to i lehkým krokem…

Bohatá, plná chuť a ryzí čistota šťávy jsou hlavními 
výhodami ručního odšťavňování ovoce a zeleniny. 

Odšťavňovač HANDY je ideální pro šetrné, 
jemné odšťavňování surovin, ze kterých tak 

získá opravdu maximum. Nízké otáčky zajistí 
zachování všech živin a vitamínů. Nespornou 

výhodou Odšťavňovače HANDY je skladnost, 
snadná údržba a nulová energetická náročnost.

Nádoba 
na suchou dužinu

Extra dlouhá 
rukojeť pro 

minimální 
námahu

Nádoba 
na šťávu 
s víčkem 
a odměrkou

Masivní 
svorka

Odšťavňovač 
GrandCHEF
na pomeranče 
Kód 428645
399,-

299,-

Odšťavňovač 
GrandCHEF 
na limety 
Kód 428643
249,-

179,-
Odšťavňovač 
GrandCHEF
Kód 428640 
349,-

Výrobek získal 
ocenění

Odšťavňovač 
GrandCHEF na citrony 
Kód 428644
299,-

239,- 119

https://eshop.tescoma.cz/vyhledavani?term=643579
https://eshop.tescoma.cz/odstavnovac-na-citrony-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/odstavnovac-na-pomerance-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/odstavnovac-grandchef
https://eshop.tescoma.cz/odstavnovac-na-limety-grandchef


Nůž s keramickou 
čepelí VITAMINO 
15 cm. Kód 642722 
459,-

359,-

Nůž s keramickou 
čepelí VITAMINO 
9 cm. Kód 642720 
259,-

199,-

Nůž s keramickou 
čepelí VITAMINO 
12 cm. Kód 642721 
359,- 

279,-

krájeníNa začátku bylo
Nadávkujte si vitamíny pěkně po částech! 
Se správnými nástroji rozehrajete v kuchyni barevné melodie 
plné pestrých tónů, tvarů a proměn. Koho přizvete na ostré sólo?

1. Kráječ na jablka PRESTO. Kód 420660. 119,-
2. Nůž na salát PRESTO, malý. Kód 420625. 89,-
3. Nůž na salát PRESTO. Kód 420624. 99,-
4. Antiadhezní nůž kuchařský
 PRESTO TONE 13 cm. Kód 863088. 189,-
5. Antiadhezní nůž univerzální
 PRESTO TONE 12 cm. Kód 863082. 159,-

6. Antiadhezní nůž univerzální
 PRESTO TONE 8 cm. Kód 863080. 109,-
7. Krájecí deska VITAMINO. Kód 642728. 499,-
8. Kráječ na rajčata PRESTO. Kód 420664. 129,-
9. Kráječ na jablka DELÍCIA, s ochranným
 krytem. Kód 630096. 199,-

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Ochranný 
kryt
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https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-jablka-presto
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-salat-presto-maly
https://eshop.tescoma.cz/nuz-na-salat-presto
https://eshop.tescoma.cz/nuz-s-keramickou-cepeli-vitamino-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/antiadhezni-nuz-kucharsky-presto-tone-13-cm
https://eshop.tescoma.cz/antiadhezni-nuz-univerzalni-presto-tone-12-cm
https://eshop.tescoma.cz/antiadhezni-nuz-univerzalni-presto-tone-8-cm
https://eshop.tescoma.cz/krajeci-deska-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-jablka-delicia-s-ochrannym-krytem
https://eshop.tescoma.cz/nuz-s-keramickou-cepeli-vitamino-12-cm


Někdo to rád plněné
Zapečené plněné brambory, plněné okurky, jablka 
v županu – nejsložitějším úkolem při přípravě 
těchto dobrot je „vykuchání“ dužiny a jader. 
Pomocí Vykrajovače PRESTO se třemi různě 
velkými čepelemi snadno vytvoříte dutiny 
v téměř jakékoliv zelenině či ovoci.

∅ 30 mm

∅ 40 mm

∅ 20 mm

Vykrajovač 
PRESTO 
Kód 420659 

199,-

Skladné!
Čepele jsou 

uloženy v rukojeti

Zamotá vám hlavu
Otáčí se za každou okurkou či mrkví! Během 

chvilky ozdobí každý talíř a promění běžný 
pokrm v delikatesu. Spiralizér HANDY, 

3 čepele je mistr v úspěšném tahu na oblohu! 
Obzvláště zeleninovou…

Spiralizér 
HANDY, 3 čepele 

Kód 643612

999,-

Kráječ 
na ananas HANDY
Kód 643650

199,-

Špagety Spirálové plátky Tenké nudličky

6. Antiadhezní nůž univerzální
 PRESTO TONE 8 cm. Kód 863080. 109,-
7. Krájecí deska VITAMINO. Kód 642728. 499,-
8. Kráječ na rajčata PRESTO. Kód 420664. 129,-
9. Kráječ na jablka DELÍCIA, s ochranným
 krytem. Kód 630096. 199,- 121

https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-presto
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-ananas-handy
https://eshop.tescoma.cz/spiralizer-handy-3-cepele


Nasazování 

Skladování  
a přenášení 

 Kvašení 

Víčko pro kvašení
DELLA CASA
Kód 895332

149,-

Závaží pro kvašení  
DELLA CASA, 3 ks 

Kód 895338 

299,-
Závaží z prvotřídní 

keramiky s odolnou 
glazurou zajistí, aby bylo 

zelí či oblíbené kimchi 
neustále ponořené 

v nálevu.

Promyšleno do detailu

Stejně velké  
čtvrtinky raz dva
Malá rajčátka, jahody, hrozno-
vé víno, ředkvičky… to vše krá-
ječ HANDY rozkrojí jediným 
stisknutím na stejně velké 
čtvrtky. Jeho nerezová čepel 
se zubatým ostřím si poradí 
s měkkou i tužší slupkou.

Kráječ na cherry 
rajčata HANDY
Kód 643557
199,-

149,-

Expert  
na okurkové vějířky 
S krájením ředkviček, rajčat, 
jahod, žampionů či mini mozzarelly 
na stejně tenké plátky vám 
pomůže tento sympatický parťák. 
Jeho mistrovskou specialitou jsou 
ozdobné okurkové vějířky, bude se 
vám proto hodit po celý rok.

Plátkovací 
kráječ HANDY
Kód 643558

299,-

Souprava pro kvašení 
DELLA CASA 5000 ml
Kód 895330

399,-

Mřížka pro kvašení 
DELLA CASA 
Kód 895336 

59,-
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https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-kvaseni-tescoma-della-casa-5000-ml
https://eshop.tescoma.cz/mrizka-pro-kvaseni-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/zavazi-pro-kvaseni-tescoma-della-casa-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/vicko-pro-kvaseni-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/krajec-na-cherry-rajcata-handy
https://eshop.tescoma.cz/platkovaci-krajec-handy


Osolte to! Ale ne příliš!
Vysoké dávky soli zvyšují riziko rozvoje osteoporózy, obezity i onemocnění srdce 
či ledvin. Se Salimetrem ACCURA získáte stálou kontrolu nad množstvím 
soli v polévkách, omáčkách a tekutých pokrmech. Stačí vložit salimetr 
do jídla a za pár vteřin máte jasno – přidáte trochu soli, nebo raději 
zvolíte pro dochucení bylinky a jiné koření? Salimetr ACCURA 
jsme vyvinuli ve spolupráci s dietologem  
MUDr. Robinem Urbánkem a nutriční 
specialistkou Mgr. Martinou Ševčíkovou.

Pařte a buďte FIT!

Napařovat lze ve více 
sítech najednou

Napařovací talíř 
PRESTO Steam
∅ 20 cm. Kód 423020. 99,-
∅ 24 cm. Kód 423022. 139,-

Napařovací síto 
PRESTO Steam
∅ 20 cm. Kód 423010. 199,-
∅ 24 cm. Kód 423012. 249,-

O chutnou šťávu nepřijdete, 
pokud použijete napařovací talíř. 
Doporučujeme!

Vaření v páře je nejen trendy, ale hlavně zdravé a libé pro lidský organismus. Jak na to?  
Na hrnec o průměru 20 nebo 24 cm, který máte určitě doma, nasaďte napařovací síto a zdravá 
jídla připravujte v páře, žádný tuk ani olej nepotřebujete. Síta můžete stavět na sebe a v páře 
vařit i několik pokrmů najednou. Napařované pokrmy jsou šťavnaté a chuťově výrazné.

od 99,-

 Vyrobeno 
 z tepelně 
 odolného 
 plastu 

Salimetr ACCURA 
Kód 634498 

599,-

Výrobek získal 
ocenění

Měřicí čidla

novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-sito-presto-steam-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-sito-presto-steam-24-cm
https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-talir-presto-steam-20-cm
https://eshop.tescoma.cz/naparovaci-talir-presto-steam-24-cm


Oloupe okurku dvakrát rychleji 
a mnohem pohodlněji!

Škrabka  
julienne
PRESTO Expert, 
s opěrkou 
Kód 421026

96,-

Škrabka s příčnou 
čepelí PRESTO Expert 
Kód 421018

76,-

Škrabka julienne 
PRESTO Expert 
Kód 421022 

86,-

Škrabka s podélnou 
čepelí PRESTO Expert 

Kód 421010

76,-

Škrabka se 2 čepelemi
PRESTO Expert, široká  

Kód 421036

119,-

Škrabka se zubatou 
čepelí PRESTO Expert 

Kód 421012

79,-

Škrabka 
s opěrkou vykouzlí 
julienne nudličky 
naprosto bezpečně!

Ostré mikrozoubky 
si poradí s měkkou 

slupkou rajčat

Nepřizpůsobujte se škrabce – 
ona se přizpůsobí vám! 
Moderní škrabky jsou tvarované tak, aby práce s nimi 
byla co nejjednodušší. Zvolit můžete kuchyňskou škrabku 
s příčnou nebo podélnou, hladkou i zubatou čepelí. 
Propracovaná rukojeť zaručí maximální pohodlí.

Keramická 
škrabka s příčnou 
čepelí VITAMINO
Kód 642712

209,-

Keramická  
škrabka s podélnou 
čepelí VITAMINO
Kód 642710

209,-
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https://eshop.tescoma.cz/skrabka-julienne-presto-expert-s-operkou
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-julienne-presto-expert
https://eshop.tescoma.cz/keramicka-skrabka-s-pricnou-cepeli-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/keramicka-skrabka-s-podelnou-cepeli-vitamino
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-se-zubatou-cepeli-presto-expert
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-s-podelnou-cepeli-presto-expert
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-s-pricnou-cepeli-presto-expert
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-se-2-cepelemi-presto-expert-siroka


Loupač 
na kiwi PRESTO 
Kód 420617

76,-

Spirálový kráječ 
na mrkev PRESTO 
Kód 420635

119,-

Vykrajovač 
jahodových 
stopek PRESTO 
Kód 420632

66,-

Spirálový kráječ 
na okurku PRESTO 
Kód 420636

76,-

Loupač na pomelo 
a grepy PRESTO 
Kód 420619

66,-

Cedník  
s mísou VITAMINO

2,0 l, ∅ 20 cm  
Kód 642792
159,-

99,-

5,0 l, ∅ 28 cm  
Kód 642794
259,-

199,-

Nakličování je zábava!
Jsou půvabné, výživné a je s nimi legrace! Pomocí nakličovací 
misky můžete každý den sledovat, jak se semínka probouzí k životu, 
obdivovat jejich sílu, kochat se světlými lístky a vychutnávat si 
šťavnaté výhonky, které vám dodají energii a upevní zdraví. 
Dvoudílnou sadu pro pěstování rostlinných klíčků tvoří zelené 
nakličovací sítko na semínka a transparentní nádoba na vodu. 
Součástí balení je také 50 g semínek vhodných na klíčení.

Nakličovací miska 
se semínky SENSE 
Kód 899096 

249,-

125

https://eshop.tescoma.cz/loupac-na-kiwi-presto
https://eshop.tescoma.cz/spiralovy-krajec-na-mrkev-presto
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovac-jahodovych-stopek-presto
https://eshop.tescoma.cz/loupac-na-pomelo-a-grepy-presto
https://eshop.tescoma.cz/spiralovy-krajec-na-okurku-presto
https://eshop.tescoma.cz/naklicovaci-miska-se-seminky-sense
https://eshop.tescoma.cz/cednik-s-misou-vitamino-20-cm-2-0-l
https://eshop.tescoma.cz/cednik-s-misou-vitamino-28-cm-5-0-l


Utře  
najemno 
i nahrubo

ostrouhejte
Pryč jsou doby deprimujících zápasů se struhadlem! Moderní struhadla jsou stabilní, 

promyšlená, bezpečná a výrazně ulehčují práci. Zeleninu a další pochutiny zvládnete zpracovat 
rychle, pohodlně i bez „ostrouhaných“ prstů. 

Struhadlo  
VITAMINO, 
multifunkční
Kód 642744 

249,-

3 různé čepele

Třecí struhadlo 
VITAMINO, 
multifunkční
Kód 642748

179,-

Vitamíny na míru
Okurky, mrkve, ředkvičky, 
brambory i bílé ředkve nebo třeba jablka – 
na plátky o tloušťce 1, 2 nebo 3 mm, přesně jak si 
budete přát. To vše rychle a bezpečně, díky mimořádně 
ostré čepeli z nerezavějící oceli a pěchovadlu pro 
plátkování malých kousků zeleniny i ovoce.

Struhadlo 
julienne HANDY
Kód 643854. 399,- 299,-

Struhadlo 
na hranolky HANDY
Kód 643855. 299,- 199,-

mrkvičku!(Ne)

Zvládne hravě extra  
tenké plátky o síle 

1, 2 a 3 mm

Plátkovací struhadlo 
HANDY, nastavitelné
Kód 643852 
399,-

299,-

Struhadlo s čepelemi ze 
špičkového a odolného 
plastu je ostré a přitom 
bezpečné. Tři různé čepele 
pro jemné i hrubší strouhání.

126

https://eshop.tescoma.cz/platkovaci-struhadlo-handy-nastavitelne
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-julienne-handy
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-na-hranolky-handy
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-vitamino-multifunkcni
https://eshop.tescoma.cz/treci-struhadlo-vitamino-multifunkcni


10×

Struhadlo
HANDY X-sharp 
299,-

199,-
kombinované
malé a střední otvory 
Kód 643730

střední otvory 
Kód 643731

velké otvory 
Kód 643732

julienne 
Kód 643733

Pro jablečné  
a dýňové pyré, 
mrkev, červenou 
řepu nebo tvrdé 
a polotvrdé sýry 
strouhané na 
středně velké 
hoblinky

Pro parmazán, citrusovou 
kůru, čokoládu, 
muškátový oříšek či křen 
najemno nebo středně 
velké hoblinky

Pro okurky, brambory, 
cukety, jablka 
i kedlubny strouhané 
na větší hoblinky

Pro nudličky 
z mrkve, bílé ředkve, 
celeru, vynikající 
na bramborovou slámu

Zásobník 
slouží i jako 

ochranný kryt

Unikátní „U“ profil

Neklouže!

Zatáhněte 

5–10x

Dokonale nahradí mixér
Ruční strunový sekáček naseká za okamžik všechny běžné 
druhy zeleniny a ovoce, poradí si s oříšky a dokonce i s masem. 
Zda nahrubo či najemno záleží jen na tom, kolikrát zatáhnete 
za strunu. Ideální pomocník na přípravu salátů, pomazánek, 
pesta i základů do omáček.

Struhadlo 
s keramickou čepelí 

VITAMINO, nastavitelné
Kód 642760 

499,-

Tři body pro keramiku
Tři různé tloušťky plátků a výhody keramic-
ké čepele: ovoce a zelenina po plátkování 

nevadne, nehnědne a nemění chuť ani vůni. 
Pro vaši bezpečnost je struhadlo vybaveno 

praktickým podavačem.

Strunový 
sekáček HANDY
Kód 643874

599,-

Ochranná 
rukavice PRESTO 

vel. M. Kód 420895 149,-
vel. L. Kód 420896 149,-

Výrobek získal 
ocenění

5×
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https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-handy-x-sharp-julienne
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-handy-x-sharp-kombinovane
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-handy-x-sharp-velke-otvory
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-handy-x-sharp-stredni-otvory
https://eshop.tescoma.cz/ochranna-rukavice-presto-vel-m
https://eshop.tescoma.cz/struhadlo-s-keramickou-cepeli-vitamino-nastavitelne
https://eshop.tescoma.cz/strunovy-sekacek-handy


Jestliže si rádi pochutnáváte na dobrém jídle a vaše chuťové pohárky se nespokojí 
s nekvalitními náhražkami, nastal čas na domácí tvorbu! Snad nikdy nebylo snazší 
vykouzlit si svůj vlastní, sýr, máslo nebo zdravou tyčinku. Tak s chutí do toho!

Souprava pro přípravu 
krémového sýru DELLA CASA 
Kód 643120

399,-

Souprava pro 
přípravu čerstvého 
sýru DELLA CASA 
Kód 643132

399,-

Čerstvý a bez éček
A navíc levnější. 300 gramů domácího 

čerstvého sýru připravíte snadno podle 
jednoduchého návodu, díky intenzivnímu 

stlačení bude mít tu správnou chuť 
a konzistenci. Sýr můžete vylepšit 

bylinkami, kořením, oříšky či olivami.

Skutečný sýr pro mlsné jazýčky
Výtečný krémový sýr můžete připravit 
v tolika chuťových variantách, kolik 
vám fantazie dovolí. Výsledek bude 
vždy famózní a výživný.

Posedlost zdravou výživou?
Ne! Posedlost vynikající chutí!

Nádoba pro přípravu 
másla DELLA CASA 

Kód 643140

259,-
Domácí 
máslo je lepší
Pro máslo už nemusíte do 
supermarketu! Udělejte si doma 
lepší: nádobu naplňte smetanou 
na šlehání, přidejte lžíci zakysané 
smetany, bylinky, špetku soli 
a zhruba dvě minuty šlehejte. 

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-pripravu-kremoveho-syru-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/souprava-pro-pripravu-cerstveho-syru-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/nadoba-pro-pripravu-masla-tescoma-della-casa


Lis na zdravé tyčinky
DELLA CASA, 3 ks 

Kód 643188

399,-

Nejchytřejší máslenka na trhu
Vysuňte ze dna trny a přitiskněte na ně 
čtvrtku másla. Máslo se při krájení či stírání 
ani nehne a neklouže. Až bude čtvrtka 
téměř spotřebovaná, trny zasuňte a máslo 
využijte beze zbytku. Máslenka FreshZONE 
je antibakteriální, nevstřebává pachy, 
nezabarvuje se a je ekologická.

Vždy 
připravené 
k roztírání!

Formičky na 
zdravé tyčinky 

DELLA CASA, 3 ks
Kód 643189. 199,-

Sáčky 
na zdravé tyčinky 

DELLA CASA, 25 ks
Kód 643190. 49,-

Zázrak? Ne! 
Máslenka od 
TESCOMY!
Máslo, které je vždy připravené k okamžitému roztírání? 
Jak je to možné? Součástí máslenky DELLA CASA je vanička 
na vodu, která působí jako vodní filtr a chrání máslo před 
nečistotami a bakteriemi, proto nemusí být v ledničce. 
Dodáváme i se speciálním nožem.

Nečekejte, než máslo povolí!
Dávkovačem DELLA CASSA 
zvládnete plátky másla ihned po 
jeho vyjmutí z lednice. Dávkovač 
využijete také pro nanášení 
pomazánek, tavených sýrů či paštik. 
Poradí si s tím čtyři různé trysky.

Máslenka na stůl 
DELLA CASA 
Kód 643143

299,-

Máslenka FreshZONE 
Kód 891764

199,-

Dávkovač na máslo 
a pomazánky DELLA CASA, 
4 trysky. Kód 643144
299,-

199,-

Zdravá tyčinka, 
skvělá svačinka!

Vynikající pro lisování 
a pečení domácích tyčinek z ovoce, 

oříšků, semínek, obilovin, medu apod.  
Dodáváno s praktickými sáčky pro 

zabalení hotových tyčinek. Vyrobeno 
z odolného plastu a prvotřídního 

žáruvzdorného silikonu. 

novinka 
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https://eshop.tescoma.cz/davkovac-na-maslo-a-pomazanky-tescoma-della-casa-4-trysky
https://eshop.tescoma.cz/maslenka-na-stul-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/formicky-na-zdrave-tycinky-tescoma-della-casa-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/sacky-na-zdrave-tycinky-tescoma-della-casa-25-ks
https://eshop.tescoma.cz/lis-na-zdrave-tycinky-tescoma-della-casa
https://eshop.tescoma.cz/maslenka-freshzone


Útulný domov
 I z malé změny se může zrodit něco 
 velkého! Mnohdy stačí drobnost a vše  
 se rázem promění. Přinášíme vám 
 jedinečné designové maličkosti,  
 které dotvoří celek. 

Váza FANCY HOME Stones
bílá nebo šedá
11 cm. Kód 907950. 139,-
17 cm. Kód 907952. 349,-
23 cm. Kód 907954. 499,-

šedá

bílá 

novinka 
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Hodiny nejen do kuchyně
Elegantní nástěnné hodiny FANCY HOME s dobře 

čitelnými číslicemi mají rám z vrstveného bukového 
dřeva. V nabídce jsou s bílým nebo černým ciferníkem.

Nástěnné hodiny 
FANCY HOME, dřevo, ∅ 25 cm

bílý ciferník. Kód 908120
černý ciferník. Kód 908122

599,-

Dóza na potraviny
ONLINE
Kód 900884

299,-

S odměrkou 
pro optimální 

závlahu

Obal na 
květináč SENSE

99,-

kulatý, bílý/zelený/šedý. Kód 899036
hranatý, bílý/zelený/šedý. Kód 899038

Elegance i závlaha pro vaše bylinky!
Oblékněte bazalku, tymián nebo třeba 
meduňku do elegantního obalu SENSE. Obaly 
na květináče mají odměrku, která pomůže 
se správnou závlahou. Vybrat si můžete 
kulatý, hranatý, bílý, zelený nebo šedý.

Sluší jí to na lince
Trendy dóza z keramiky 
a bambusového dřeva 
uschová cukr, sůl, mouku 
nebo čaj, na lince budou 
vždy po ruce.
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https://eshop.tescoma.cz/doza-na-potraviny-online
https://eshop.tescoma.cz/nastenne-hodiny-fancy-home-drevo-cerny-cifernik
https://eshop.tescoma.cz/nastenne-hodiny-fancy-home-drevo-bily-cifernik
https://eshop.tescoma.cz/obal-na-kvetinac-sense-kulaty
https://eshop.tescoma.cz/obal-na-kvetinac-sense-hranaty


Vak na prádlo,
který nemusíte schovávat!
Dva dekory ve smetanovém a cappuccino 
odstínu pro oddělené uložení bílého 
a barevného prádla, objem 50 l, pevné 
bavlněné úchyty a magnetický uzávěr. 
Vak skvěle vypadá a můžete jej postavit 
nejen do koupelny, ale i do ložnice nebo 
dětského pokoje.

Magnetický uzávěr

z domuVyperte špínu

Vak na prádlo
FANCY HOME
smetanová/cappuccino 
Kód 899840

499,-

 cappuccino 

Čistič ProfiMATE 500 ml
univerzální. Kód 903110
nerezové nádobí. Kód 903130
trouby, sporáky. Kód 903140
indukční desky. Kód 903150
sklo, zrcadlo. Kód 903160

99,-

Nová řada špičkových 
čisticích prostředků
Konečně jednoznačné produkty 
s perfektním zacílením. Ekologické čističe 
ProfiMATE vynikají svým mimořádně 
vysokým účinkem a současně šetrným 
přístupem k životnímu prostředí.

 smetanová 

Richard Novák, 
produktový manažer, TESCOMA

„Vývoji čisticích prostředků ProfiMATE jsme 
v centru aplikovaného vývoje věnovali řadu 
měsíců, zejména pro dosažení jejich co 
nejlepší čisticí funkce. Jsou vyrobené podle 
nejpřísnějších ekologických norem platných 
v EU a patří mezi absolutní špičku na trhu.“

Odstraní 99,99 % bakterií 

Odstraní nečistoty 
i jemné škrábance, 

obnoví lesk

Odstraní silné 
znečištění a mastnotu

https://eshop.tescoma.cz/vak-na-pradlo-fancy-home
https://eshop.tescoma.cz/cistic-na-nerezove-nadobi-profimate-500-ml-aloe-vera
https://eshop.tescoma.cz/univerzalni-cistic-do-kuchyne-profimate-500-ml-aloe-vera-antibakterialni
https://eshop.tescoma.cz/cistic-na-trouby-sporaky-a-grily-profimate-500-ml-aloe-vera


Odstraní připálené 
nečistoty i jemné 

škrábance, obnoví lesk

Vysoký lešticí účinek, 
nezanechá šmouhy, 

skla a zrcadla 
zůstanou déle čistá

Škrabka na 
sklokeramické 
desky PRECIOSO 
Kód 881266

169,-

Všechny košíky SHOP! jsou skládací, 
mají kapsu se zipem, velký objem 23 l 
a nosnost 20 kg.

Nákupní košík 
skládací SHOP! 
denim style  
Kód 906161 

699,-

Ruce jako v bavlnce!
Jsou jemné a příjemně voní! 
Bavlněná výstelka rukavic 
ProfiMATE s přídavkem Aloe vera 
dodá rukám svěží pocit. 
Rukavice mají prodloužené 
zápěstí a díky latexu jsou 
pružné i odolné. Tři 
velikosti S, M a L.

Současný trend? Neokoukané 
vzory pro časté použití!
Pro dobrý pocit mnohdy stačí jen správně zvolené 
tričko. Být in ale můžete také díky tašce! Igelitky už 
dávno vyšly z módy a žezlo převzaly skladné tašky 
pro opakované použití. Nákupní tašky FANCY HOME 
unesou i dvacetikilový nákup a přitom se po složení 
vejdou do malé kapsy!  Vybírat můžete ze čtyř trendy 
vzorů a barev. Určitě oceníte nadčasovost tašek 
FANCY HOME, protože vám vydrží dlouhá léta!

Úklidové rukavice 
ProfiMATE
vel. S – kód 900794
vel. M – kód 900795
vel. L – kód 900796

59,-

Nákupní taška
FANCY HOME
zelená. Kód 906138
modrá. Kód 906140
červená. Kód 906142
antracitová. Kód 906144

99,-

Skladný!

Kód 906160
3 barvy

499,-

Nákupní košík 
skládací SHOP! 
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https://eshop.tescoma.cz/myti-a-uklid?f=typ:21126
https://eshop.tescoma.cz/cistic-na-sklo-zrcadla-a-glazovane-povrchy-profimate-500-ml-aloe-vera
https://eshop.tescoma.cz/cistic-na-indukcni-a-sklokeramicke-desky-profimate-500-ml-aloe-vera
https://eshop.tescoma.cz/nakupni-kosik-skladaci-shop-denim-style
https://eshop.tescoma.cz/nakupni-kosik-skladaci-shop
https://eshop.tescoma.cz/skrabka-na-sklokeramicke-desky-precioso
https://eshop.tescoma.cz/nakupni-tasky-a-kosiky?f=product-line:19537


Nezabarvuje se!

Stačí bez saponátu 
opláchnout, nemusí 
do myčky

Nevstřebává 
pachy!

Pro skladování 
i servírování

Stojan na papírové 
utěrky PRESTO
Kód 420948

299,-

Stojan na papírové 
utěrky PRESIDENT
Kód 639080

479,-

Dózy 
FreshZONE, 3 ks 
Kód 891760 

 399,-

Zdravé dózy do 
mrazničky PURITY, 3 ks
od 159,- 

od 99,-

Stop bakteriím i chaosu! 
Pomocí antibakteriálních dóz budete mít vše 

pod kontrolou. Dózy FreshZONE mají unikátní 
oboustranné dno s profilovaným povrchem, které 

umožňuje cirkulaci vzduchu pod potravinami, proto 
pokrmy nevlhnou. Dózy FreshZONE jsou vyrobeny 

revoluční technologií nanoCARE™, tedy jsou 
ideální pro skladování a servírování potravin. Snímání 

i nasazování víček je snadné a rychlé.

do pořádku!Vše pěkně popořádku

Antibakteriální!

30 × 20 cm – kód 891756. 299,-
20 × 16 cm – kód 891754. 199,-

0,5 l – kód 891862. 159,- 99,-
1,0 l – kód 891864. 199,- 149,-
1,5 l – kód 891866. 259,- 199,-

17 × 13 cm – kód 891752. 149,-
14 × 10 cm – kód 891750. 119,-

Jasno i v temném mrazáku
Mraznička už nebude místem nečekaných překvapení. 
Skladné elastické dózy v různých velikostech a s různě barevnými 
víčky zaručí přehled a uspoří místo. Vyrobeny jsou z plastu určeného 
pro zdravotnictví a farmacii, jsou vynikající pro hygienické, dlouhodobé 
uložení potravin v mrazničce nebo lednici. Materiál je permanentně 
pružný, nekřehne a netvrdne ani při trvale nízkých teplotách.

Výrobek získal 
ocenění

Výrobek získal 
ocenění

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K
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https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy?f=product-line:21186
https://eshop.tescoma.cz/zdrave-dozy-do-mraznicky-purity-0-5-l-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdrave-dozy-do-mraznicky-purity-1-0-l-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/zdrave-dozy-do-mraznicky-purity-1-5-l-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/stojan-na-papirove-uterky-presto


Dóza na 
potraviny
FIESTA

od 149,-

Dóza FRESHBOX 
GLASS, obdélníková

od 169,-
Dóza FRESHBOX, 
obdélníková

od 62,-

0,2 l – kód 894610. 149,-
0,5 l – kód 894620. 199,-
0,8 l – kód 894622. 219,-
1,4 l – kód 894624. 239,-
1,8 l – kód 894626. 259,-

Z přírodních 
materiálů
Borosilikátové sklo je 
čiré, odolné a snadno 
se čistí, bambusové 
víčko se silikonovým 
těsněním potraviny 
v dózách dokonale 
ochrání. 0,2 l

1,8 l

Není dóza jako dóza 
Kam s těstovinami, jak skladovat luštěniny? A co mouka, 
která se z papírového pytlíku vždy vysype? Plastové dózy 
4FOOD uskladní vše, co je potřeba. Jsou transparentní 
a ihned prozradí, co je uvnitř. Velká rukojeť a odměrka 
usnadní dávkování, jsou stohovatelné.

Multifunkční dózy 
Skleněné dózy oceníte při skladování, ohřívání 
i zapékání pokrmů. Plastové víčko se silikonovým 
těsněním dózu vzduchotěsně uzavře, pokrmy při 
přenášení nevytékají, při skladování zůstanou déle 
čerstvé a svěží. V mikrovlnné troubě lze pokrmy ohřívat 
s nasazeným víčkem a otevřeným ventilem, v dózách 
bez víčka lze pokrmy zapékat v klasické troubě.

1,0 l – kód 896950. 89,-
1,5 l – kód 896952. 99,-
2,0 l – kód 896954. 129,-

Dóza 4FOOD

od 89,-

1,0 l

1,5 l
2,0 l

Dóza na 
potraviny
MONTI

od 149,-

0,2 l – kód 894810. 149,-
0,5 l – kód 894820. 199,-
0,8 l – kód 894822. 209,-
1,4 l – kód 894824. 239,-
1,8 l – kód 894826. 259,-

Dóza FRESHBOX, 
5 ks obdelníková 
kód 892094

469,-

0,4 l – kód 892170. 169,-
0,6 l – kód 892171. 199,-
1,0 l – kód 892172. 269,-
1,5 l – kód 892173. 299,-

Dóza FRESHBOX, 
3 ks, obdelníková
0,2 l; 0,5 l; 1,0 l 
Kód 892090. 209,- 
1,0 l; 1,5 l; 2,5 l
Kód 892092. 369,-

0,2 l – kód 892060. 62,-
0,5 l – kód 892062. 99,-
1,0 l – kód 892064. 129,-
1,5 l – kód 892066. 159,- 
2,5 l – kód 892068. 209,-

Pro ohřívání
v mikrovlnné troubě

stačí otevřít ventil

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

Pantone 285 C + CMYK

CMYK K

240 °C
OK
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https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy/2?f=product-line:7064
https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy?f=product-line:7217
https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy?f=product-line:7206
https://eshop.tescoma.cz/potravinove-dozy?f=product-line:7238


370 × 222 mm
Kód 899410

299,-

370 × 148 mm
Kód 899418

299,-

370 × 148 mm
Kód 899420

299,-

370 × 222 mm
Kód 899430

249,-

370 × 148 mm
Kód 899432

199,-

370 × 74 mm
Kód 899434

149,-

296 × 148 mm
Kód 899442

169,-

296 × 74 mm
Kód 899444

139,-

222 × 148 mm
Kód 899452

149,-

222 × 74 mm
Kód 899454

119,-

Zásobníky
FlexiSPACE

od 79,-

Konec chaosu!
Udržet pořádek v zásuvkách kuchyňské linky bývá fuška. Ne však se 
zásobníky FlexiSPACE! Jednotlivé díly si můžete sami poskládat podle 
potřeby a na míru každé kuchyňské zásuvky. Ani místečko tak nepřijde 
nazmar a vy budete mít své oblíbené pomocníky vždy s přehledem po ruce.

Všechny zásobníky FlexiSPACE 
lze navzájem libovolně 
kombinovat a spojovat

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

148 × 74 mm
Kód 899464

99,-

74 × 74 mm
Kód 899474

79,-

na pořádek
Jsme pedanti

Protiskluzová 
nožka

Spojka

Výrobek získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/organizace-kuchyne?f=product-line:19949


Už ani hnout!
Máte pocit, že vám kuchyňské potřeby 
v zásuvkách žijí vlastním životem? 
S protiskluzovou podložkou FlexiSPACE 
zůstane vše na svém místě, stačí 
ji zastřihnout na potřebný rozměr. 
Na výběr v bílé a šedé barvě.

Protiskluzová podložka
FlexiSPACE 150 × 50 cm
bílá. Kód 899494.11
šedá. Kód 899494.43

189,-

Provzdušňovací 
podložka do lednice 
4FOOD 47 × 30 cm
Kód 897005

99,- Antibakeriální podložka 
do lednice FlexiSPACE 
150 × 50 cm. Kód 899496

199,-

Voňavá lednice 
Vybavte svou lednici podložkami, které zajistí čistotu 
i čerstvost potravin. Podložka z polyuretanové 
pěny je dvouvrstvá, hrubší horní vrstva umožňuje 
cirkulaci vzduchu, jemnější spodní vrstva 
absorbuje vlhkost z potravin – ovoce a zelenina 
vydrží déle čerstvé, svěží a bez otlaků.

Antibakteriální podložka 
do lednice FlexiSPACE 
je vyrobena revoluční 
technologií nanoCARE™, 
tedy neabsorbuje pachy, 
nezabarvuje se a snadno se 
čistí - stačí ji otřít nebo bez 
saponátu opláchnout.

Zabezpečí
cirkulaci 
vzduchu

Absorbuje 
vlhkost 

a nečistoty

150 × 50 cm
Zastřihněte 
na potřebný 

rozměr

Drážky 
pro cirkulaci 

vzduchu

Neabsorbuje pachy 
a nezabarvuje se

Měkký
textilní povrch

Stojánek na talíře, 
poklice, příbory apod.

Odkapávač 
z mikrovlákna 
CLEAN KIT 
Kód 900730

349,-

Oboustranný 
odkapávač CLEAN KIT
Kód 900641

169,-

Přímý odtok  
do dřezu

137

https://eshop.tescoma.cz/provzdusnovaci-podlozka-do-lednice-4food-47x30-cm?pos=2
https://eshop.tescoma.cz/antibakterialni-podlozka-do-lednice-flexispace-150-x-50-cm
https://eshop.tescoma.cz/protiskluzova-podlozka-flexispace-150-x-50-cm
https://eshop.tescoma.cz/odkapavac-z-mikrovlakna-clean-kit
https://eshop.tescoma.cz/oboustranny-odkapavac-clean-kit


antib
akter

iální

nevs
trebá

vá pa
chy

neza
barvu

je se

stací
 oplá

chno
ut

pro děti
To nejlepší

Antikoliková
savička  
PAPU PAPI, 2 ks 
Všechny velikosti  
129,-

Kód 667760 Kód 667761 Kód 667762 Kód 667763

Láhev 
PAPU PAPI 250 ml
Kód 667612. Kód 667652

299,-
Láhev 
PAPU PAPI 150 ml
Kód 667610. Kód 667650

259,-
Výrobek získal 

ocenění

nanoCARE™

BPA free

Nastal čas na svačinku? Vychutnejte si 
ji v klidu a pohodě! Nová linie s hravým 
názvem PAPU PAPI nadchne rodiče 
i nejmenší mrňousky! Sympatické výrobky 
v pastelově růžové či světle modré barvě 
zdobí vzor laňky, medvídka a slůněte. 

Celý sortiment PAPU PAPI je bez BPA  
a je vyrobený z materiálu certifikovaného 
pro použití ve zdravotnictví a farmacii. 
Produkty lze sterilizovat a díky technologii 
nanoCARETM jsou antibakteriální, 
nezabarvují se, nevstřebávají pachy 
a stačí je opláchnout – nepotřebují  
myčku ani saponáty.

Velké úchyty

Antikoliková 
savička

Odměrka
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https://eshop.tescoma.cz/lahev-papu-papi-150-ml-modra
https://eshop.tescoma.cz/lahev-papu-papi-250-ml-modra
https://eshop.tescoma.cz/savicka-papu-papi-2-ks-s
https://eshop.tescoma.cz/savicka-papu-papi-2-ks-m
https://eshop.tescoma.cz/savicka-papu-papi-2-ks-l
https://eshop.tescoma.cz/savicka-papu-papi-2-ks-y


Cestovní 
miska PAPU PAPI, 
se lžičkou 
Kód 667642 
Kód 667682  

169,-

Dóza PAPU PAPI, 2 ks 
150 ml. Kód 667630. Kód 667670. 129,-
200 ml. Kód 667631. Kód 667671. 139,-
250 ml. Kód 667632. Kód 667672. 149,-

Pružná láhev 
PAPU PAPI  
200 ml, se lžičkou 
Kód 667620 
Kód 667660  

299,-

Dóza na sušené 
mléko PAPU PAPI

Kód 667640
Kód 667680 

139,-

Jiří Hoferek 
designér, TESCOMA

„PAPU PAPI je odlišné od podobných 
výrobků na trhu především volbou 

špičkového materiálu. Navíc jsou 
produkty PAPU PAPI díky svému tvaru 

stabilní, bezpečné a snadno uchopitelné i pro 
nejmenší děti. Při vývoji PAPU PAPI jsme s odborníky i lékaři 
řešili každý detail a kladli velký důraz opravdu na vše.“

Hygienické 
uložení lžičky

Cestovní obal 
pro lžičku

pro 

krmení

pro 

sání

Pružná

Pružná silikonová láhev s odnímatelnou lžičkou a přesnou 
odměrkou je ideální na ovocná i zeleninová pyré, první příkrmy 
i obilné kaše. Určená pro miminka od 6 měsíců. Od 1 roku 
mohou děti z pružné láhve sát. Součástí balení je  
i cestovní obal na lžičku.

Tři porce po ruce
Praktická dóza pro uložení až tří porcí sušeného 

mléka. Ideální na cestování a procházky. 

Hurá na cesty! 
Cestovní miska s hygienicky uloženou lžičkou 
v perfektně těsnicím víčku vyřeší všechny  
obavy z nenadálého hladu dětí. 

Stohovatelné a skladné 
dózičky s přesnou 
odměrkou

pro 3
 porc

e

suse
ného

 

mléka

vsec
hny 

vyro
bky P

APU PA
PI 

jsou bez
 BPA
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https://eshop.tescoma.cz/cestovni-miska-papu-papi-se-lzickou-ruzova
https://eshop.tescoma.cz/cestovni-miska-papu-papi-se-lzickou-modra
https://eshop.tescoma.cz/doza-na-susene-mleko-papu-papi-modra
https://eshop.tescoma.cz/cestovni-miska-papu-papi-se-lzickou-modra
https://eshop.tescoma.cz/pruzna-lahev-papu-papi-200-ml-se-lzickou-modra
https://eshop.tescoma.cz/pruzna-lahev-papu-papi-200-ml-se-lzickou-ruzova
https://eshop.tescoma.cz/detske-potravinove-dozy?f=typ:280


Velká miska DINO 
Kód 668314 

89,-
s poklopem 
Kód 668324 
139,-

Talíř DINO 
Kód 668310 

99,-
s poklopem 
Kód 668320 
149,-

Miska DINO 
Kód 668312 

79,-
s poklopem 
Kód 668322 
129,-

Dětské nádobí DINO s roztomilými motivy je vyrobeno 
z prvotřídního polypropylenu. Veselé talířky a misky 
jsou k dispozici samostatně nebo s praktickým 
transparentním poklopem – pokrmy zůstávají déle teplé 
a při skladování v lednici neosychají. Naši designéři mysleli 
na každý detail – dna talířků a misek mají protiskluzovou 
úpravu. Nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby.

dinosauři!
Dobrou chuť přejí
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https://eshop.tescoma.cz/velka-miska-s-poklopem-dino
https://eshop.tescoma.cz/talir-s-poklopem-dino
https://eshop.tescoma.cz/miska-s-poklopem-dino


Ventil pro 
snadné sání

Hrníček 
s víčkem DINO

Kód 668328

139,-

Kam s dětskou svačinkou? 
Do zdravé dózy DINO. Ať už do aktovky či batůžku 
přibalíte dózu na ovoce, bagetu, sendvič nebo rovnou 
celou trojici dóz na svačinu, jejich zdravotně nezávadný 
materiál zaručí, že v nich rozhodně nenajdete žádný 
bisfenol ani ftaláty, pouze připravenou dobrotu. 
Linii zdobí roztomilí dinosauříci, které 
si děti okamžitě oblíbí. 

Zdravá dóza 
na sendvič DINO
Kód 668334
94,-

Zdravá dóza  
na ovoce DINO
Kód 668332
94,-

Zdravá dóza 
na bagetu DINO 
Kód 668333
109,-

Zdravé dózy  
na svačinu DINO,  
3 ks, 3 barvy
Kód 668330

199,-

Malé dózy 
lze vložit do větší, 
uspoří místo!

Hrníček s velkými úchyty je 
opatřen silikonovým ventilem

Výrobek 
získal 
ocenění
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https://eshop.tescoma.cz/hrnicek-s-vickem-dino
https://eshop.tescoma.cz/zdrava-doza-na-ovoce-dino
https://eshop.tescoma.cz/zdrava-doza-na-bagetu-dino
https://eshop.tescoma.cz/zdrava-doza-na-sendvic-dino
https://eshop.tescoma.cz/zdrave-dozy-na-svacinu-dino-3-ks


dětský hrníček dětský talíř miska na polévku

Mami, tati, já mám hlad!
S partou povedených muzikantů si bude váš malý nenasyta u jídla notovat. 
Sadu nádobí z prvotřídního porcelánu tvoří talíř, miska a hrníček, příbor 
ze špičkové nerezavějící oceli zahrnuje nůž, vidličku, lžíci a malou lžičku. 
Pokud muzika není to pravé ořechové, zkuste víly nebo autíčka. 

Jídelní souprava 
BAMBINI, muzikanti, 3 ks 
Kód 667960

499,-

Dětský příbor 
BAMBINI, muzikanti, 4 ks 
Kód 668093
399,-

299,-

Dětský 
příbor BAMBINI, 
autíčka, 4 ks 
Kód 668091

399,-
Jídelní 
souprava BAMBINI, 
autíčka, 3 ks 
Kód 667955

499,-

Sólo pro malé velké jedlíky
Mít svůj vlastní porcelánový talíř a nerezový příbor jako „dospěláci“  
je pro děti velká událost. Co jim pořídit veselou zvířecí kapelu, pohádkové víly 
nebo sadu autíček, která odstartují společné chvilky u jednoho stolu? 

Dětský 
příbor BAMBINI, 
víly, 4 ks 
Kód 668090

399,-
Jídelní 
souprava BAMBINI, 
víly, 3 ks 
Kód 667950

499,-

Součástí  
soupravy je:
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https://eshop.tescoma.cz/jidelni-souprava-bambini-muzikanti-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detsky-pribor-bambini-muzikanti-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/detsky-pribor-bambini-vily-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-souprava-bambini-auticka-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-souprava-bambini-vily-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detsky-pribor-bambini-auticka-4-ks


Dětský 
příbor BAMBINI, 
veselá zvířátka, 4 ks 
Kód 668089

399,-

Dětská lžička 
BAMBINI, 3 ks
Kód 668062
74,-

Dětská lžička dlouhá 
BAMBINI, 3 ks
Kód 668066
84,-

Dětská lžíce 
BAMBINI, 3 ks
Kód 668070
89,-

Dětský příbor 
BAMBINI, 3 ks
Kód 668075

89,-

Odkapávač 
BAMBINI

Kód 668280

299,-

Dětská láhev 
s brčkem BAMBINI 300 ml 
Kód 668172

189,-

Dětská termoska s brčkem 
BAMBINI 300 ml, nerez
Kód 668178 
499,-

399,-

Cestovní lžičky  
BAMBINI, 3 ks 
Kód 668072 

149,-

Náhradní brčka 
a kartáček pro 
dětskou láhev 
a dětskou 
termosku BAMBINI 
Kód 668174 
84,-

Sbaleno do kočárku... Trojice 
nejpoužívanějších 
velikostí lžiček je 

v pouzdře uložena 
odděleně, navzájem se 

tak neušpiní. 
Po dopití se pružné 
silikonové brčko schová pod 
víčko, láhev dokonale těsní 
a brčko zůstane čisté.

Už žádné loužičky od dětské lahvičky!
Malé děti umí v mžiku prošmejdit celou domácnost 
a zanechat za sebou viditelné stopy – i na kuchyňské 
lince. Odkapávač BAMBINI vám pomůže zajistit pořádek 
i hygienické sušení kojeneckých láhví, dudlíků, misek, 
hrníčků, lžiček apod. Souprava obsahuje 8 odkládacích 
květinek, 6 závěsných lístků, stojánek a odnímatelný 
podnos. A máte to v suchu... 143

https://eshop.tescoma.cz/detska-lahev-s-brckem-bambini-300-ml
https://eshop.tescoma.cz/detska-termoska-s-brckem-bambini-300-ml-nerez
https://eshop.tescoma.cz/cestovni-lzicky-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detsky-pribor-bambini-3-ks-2
https://eshop.tescoma.cz/detska-lzicka-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detska-lzicka-dlouha-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detska-lzice-bambini-3-ks
https://eshop.tescoma.cz/detsky-pribor-bambini-vesela-zviratka-4-ks
https://eshop.tescoma.cz/odkapavac-bambini


Vykrajovátka 
dinosauři 
DELÍCIA KIDS, 7 ks 
Kód 630928

129,-

Had
ro

sa
ur

us

Dodo

Ceratops

Tyrannosaurus

Pterosaurus

Stegosaurus

Sauropod

Darujte svým dětem to nejcennější – společně strávené okamžiky.  
S hravými vykrajovátky si navíc užijete spoustu legrace! 

Nenahraditelné chvíle

Vykrajovátka 
abeceda 
DELÍCIA KIDS, 
34 ks
Kód 630925
199,-

149,-

náš tip
Vykrajovátka nepatří 
jen do těsta. Vezměte 

pastelky a plastelínu a hurá 
vstříc hravému odpoledni! 
Obkreslujte, modelujte, 

poznávejte tvary… 
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https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-abeceda-delicia-kids-34-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-dinosauri-delicia-kids-7-ks


Brouk

Carrera

Pick Up

Royce
Rally

Corvette

Camper

Vykrajovátka autíčka 
DELÍCIA KIDS, 8 ks 
Kód 630927 

129,-

Jeep

Mlsejte hravě
Gumoví medvídci a hadi, kdo by je nemiloval? Vyrobte je 
svým dětem doma sami a bez éček, barviv a umělých 
sladidel. S formou DELLA CASA hravě vytvoříte krásně 
tvarované želatinové medvídky i žížalky a vaši nejmenší 
mohou mlsat bez obav.

Forma 
želatinové bonbony 
DELLA CASA, 2 ks
Kód 629580

199,-
Vykrajovátka 
zvířátka DELÍCIA 
KIDS, 9 ks
Kód 630929

129,-

Vykrajovátka 
pro holky 
DELÍCIA KIDS, 6 ks 
Kód 630920
109,-

79,-

Vykrajovátka 
pro kluky 
DELÍCIA KIDS, 6 ks 
Kód 630921
109,-

79,-

Kroužek pro 
jednoduché uložení
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https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-auticka-delicia-kids-8-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-zviratka-delicia-kids-9-ks
https://eshop.tescoma.cz/forma-zelatinove-bonbony-tescoma-della-casa-2-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-pro-kluky-delicia-kids-6-ks
https://eshop.tescoma.cz/vykrajovatka-pro-holky-delicia-kids-6-ks


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

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 City Park 
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, OC 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, OC 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
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, Galerie na Smetance
ZÁBŘEH, Lešetínská 894/1
ZLÍN, Centro Malenovice
ZLÍN, OC Zlaté Jablko
ZNOJMO, Expert Elektro, Brněnská 19
ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA

TESCOMA je česká značka  
s vlastním vývojovým 
a logistickým centrem 
ve Zlíně. 
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Nejlepší dárek 
pro fandy do kulinaření?
Lámete si hlavu nad vhodným dárkem? 
Máme pro vás tip! Dárkové poukazy od TESCOMY 
v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč. 

Poukazy můžete koupit v našich Prodejních 
centrech nebo online na www.eshop.tescoma.cz, 
jsou platné půl roku a dodáváme je v atraktivní 
dárkové obálce. V případě, že dárek pořizujete 
na poslední chvíli, můžete si v eshopu koupit 
elektronický dárkový poukaz, který vám při platbě 
kartou přijde e-mailem během okamžiku.  
Stačí ho jen vytisknout  
nebo obdarovanému 
přeposlat.

Chcete vidět naše 

výrobky v akci?
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. Rychlovarná konvice PRESIDENT 1,7 l. Kód 677820

www.tescoma.com/video/677820

rezervujte si 
zboží ve své 
prodejně
Nemáte čas a chuť lovit naše vychytávky mezi 
regály? Nově jsme pro vás připravili možnost 
vyzvednout nákup z našeho eshopu v zatím  
70 Prodejních centrech TESCOMA po celé republice. 
Zboží si můžete kdykoliv vybrat z pohodlí domova na:
www.eshop.tescoma.cz a v objednávce zvolit 
možnost rezervace zboží v prodejně. 
K vyzvednutí vám nákup nachystáme 
už za několik hodin (nejpozději 
do dvou pracovních dnů)  
a to zcela zdarma. 

Vybírejte online a

http://www.eshop.tescoma.cz/
http://www.tescoma.com/video/
http://www.eshop.tescoma.cz/


 Těšíte se na svatomartinskou husu? Vychutnejte si ji 
 s novými příbory, které můžete získat ZDARMA! 

1.  Sadu příborů „NICOLE“ v hodnotě 1299 Kč získáte zdarma při 
jednorázovém nákupu zboží TESCOMA v souhrnné hodnotě vyšší než 
2999 Kč. V eshopu zadejte v 1. kroku objednávky kód „PRIBORYNCL19“.

2.  Do limitu nákupu se započítává zlevněné i nezlevněné zboží,  
kromě dárkových poukazů.  

3.  Platí v Prodejních centrech TESCOMA a na www.eshop.tescoma.cz.
4.  Akce platí od 21. 10. do 10. 11. 2019 nebo do vydání všech dárků.

česká značka s nápady

Skvělý dárek

zdarma!

Podrobnosti k akci a její kompletní pravidla najdete na:

www.tescoma.cz/priboryzdarma

dárek
Jídelní příbory  NICOLE, 
souprava 24 ks
ušetříte 

1299,-

od 21. 10. do 10. 11. 2019
Při nákupu nad 2999 Kč získáte 

http://www.eshop.tescoma.cz/
http://www.tescoma.cz/priboryzdarma
https://eshop.tescoma.cz/jidelni-pribor-nicole-souprava-24-ks

