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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro přípravu tradičního velikonočního beránka. 

MATERIÁL

Vyrobeno ze silnostěnné keramiky s kvalitní dvoubarevnou glazurou, 

sytě červenou vně a smetanovou uvnitř formy.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Keramická forma beránek DELÍCIA je unikátní svým fi ligránsky 

propracovaným vnitřním dekorem. 

Velikonoční beránek upečený ve formě DELÍCIA proto vyniká svými 

dokonale propracovanými detaily. 

Použitá odolná glazura má přirozeně antiadhezní vlastnosti, beránka 

lze po upečení z formy snadno vyklopit. 

Obal keramického beránka je vyroben z kvalitní silné lepenky a je 

konstruován tak, aby v něm bylo možné formu skladovat po mnoho let.

Součástí výrobku je původní recept na tradičního velikonočního 

beránka. 

 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Formu před vložením těsta vystříkejte Olejem do pečicích forem DELÍCIA 

(art. 630687) nebo důkladně vymažte pokrmovým tukem a vysypte 

polohrubou moukou. Pokud beránka nelze po upečení vyklopit, přikryjte 

kameninovou formu vlhkou utěrkou a po cca 10 minutách formu 

z beránka sejměte.

Keramická forma beránek DELÍCIA je vhodná do všech typů pečicích 

trub, snadno se čistí, je vhodná do myčky.

622210 Keramická forma beránek 499 Kč 

DELÍCIA
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro přípravu šťavnatých steaků a zvláčňování všech druhů 

červeného masa.

MATERIÁL

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného plastu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Tenderizer na maso HANDY snadno prokrojí plátky hovězího, telecího, 

vepřového i jehněčího masa.

Maso upravené tenderizerem není třeba naklepávat, steaky jsou přitom 

po upečení křehké a šťavnaté. 

Hlavní předností tenderizeru na maso HANDY je to, že ho lze díky 

promyšlené a v TESCOMĚ vyvinuté konstrukci po použití snadno 

rozložit a dokonale vyčistit. Všechny komponenty tenderizeru lze také 

mýt v myčce nádobí. Pro bezpečné skladování je tenderizer opatřen 

zámkem čepelí. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Bezpečnostní zámek posuňte do polohy odemčeno „zelená“, tenderizer 

položte na plátek masa a opakovaným rázným stlačením rukojeti maso 

po celé ploše prokrojte a zvláčněte.

Po použití posuňte bezpečnostní zámek do polohy zamčeno „červená“, 

stiskněte obě pružné plošky na bocích krytu čepelí a kryt sejměte. 

Stiskněte dostatečně do hloubky jednu z oválných plošek na boku 

tenderizeru a zadní část tenderizeru sejměte. Držák čepelí vyjměte 

z tenderizeru. Stlačovací rukojeť otočte proti směru hodinových ručiček 

o 90 stupňů a sejměte ji z držáku čepelí.

Jednotlivé části rozloženého tenderizeru umyjte pod tekoucí vodou 

a nechte oschnout nebo umyjte v myčce. 

643890 Tenderizer na maso 299 Kč

HANDY
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DELLA CASA

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro snadnou a rychlou přípravu oblíbených domácích pečených 

pokrmů. 

MATERIÁL

Vyrobeno ze žáruvzdorného silikonu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Silikonové formy pro pečení domácích slaných pokrmů doplňují sortiment 

forem DELLA CASA pro sladké domácí pokrmy (dětské a cukrářské 

piškoty, mini vafl e, vafl e, dukátové buchtičky a laskonky), které TESCOMA 

uvedla na trh minulý měsíc. 

Pečení domácích bagetek a baget, hamburgerových housek, klasického

i celozrnného chleba nebo dlouhých tyčinek grissini

v silikonových formách DELLA CASA je snadné a rychlé.  

Všechny formy obsahují původní recept na pokrm v klasické

i bezlepkové variantě, díky originálním receptům lze ve formách 

připravit i netradiční varianty pokrmů, např. tyčinky grissini se sušenými 

rajčaty apod.  

Pokrmy připravované v silikonových formách se nepřipalují a po 

upečení jdou snadno vyklopit. 

Silikonové formy na pečení DELLA CASA jsou perfektně skladné, lze je 

srolovat a uložit do šuplíku. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Odolné do 230 °C, vhodné do plynové, elektrické a horkovzdušné trouby. 

Lze mýt v myčce.

629510 Forma bagetky 249 Kč 

629514 Forma bagety 249 Kč 

629518 Forma housky hamburger 249 Kč 

629550 Forma kulatý chléb 249 Kč 

629554 Forma celozrnný chléb 199 Kč 

629560 Forma tyčinky grissini 249 Kč 
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HANDY

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Snadno a rychle rozkrojí malá i velká cherry rajčata a další druhy ovoce 

a zeleniny na čtvrtky.

MATERIÁL

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného plastu. 

VLASTNOSTI A VÝHODY

Kráječ na cherry rajčata HANDY je opatřen speciální nerezovou čepelí 

se zubatým ostřím, která snadno pronikne tuhou slupkou cherry 

rajčátka a rozkrojí jej na 4 stejně velké části. 

Kráječ má odnímatelný adaptér, se kterým lze pohodlně nakrájet malá 

cherry rajčátka do průměru 2,5 cm, větší cherry rajčátka se krájí bez 

vloženého adaptéru, díky adaptéru jsou větší i menší cherry rajčátka vždy 

rozkrojena na stejné čtvrtky. 

Kromě cherry rajčátek je kráječ vynikající také pro krájení oválných 

datlových cherry rajčátek, ředkviček, šalotky, hroznového vína, 

jahod apod. na přesné čtvrtky.

Kráječ na cherry rajčata HANDY lze snadno rozložit a vyčistit.

Použití adaptéru pro rovnoměrné krájení malých i velkých cherry rajčátek 

a malých plodů je původním technickým řešením vývojového 

a design centra TESCOMA a s podobně univerzálním kráječem na 

cherry rajčátka se na trhu nesetkáte.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Použití: Malá cherry rajčata a ostatní plody

do ø 2,5 cm vložte do krájecí komory s adaptérem a rázným stlačením 

rukojeti rozkrojte na čtvrtky. Velká cherry rajčata a ostatní plody do

ø 3,5 cm krájejte bez adaptéru. Pro vyjmutí adaptéru odšroubujte 

z kráječe krájecí komoru, vyjměte adaptér a krájecí komoru našroubujte 

zpět. Adaptér vkládejte do krájecí komory tak, aby 3 výstupky uvnitř 

komory zajely do 3 drážek adaptéru.

Rozložení a čištění: Z kráječe vyšroubujte stlačovací rukojeť a vyjměte 

nerezovou pružinu, odšroubujte krájecí komoru a vysuňte píst. Kráječ na 

cherry rajčata HANDY myjte rozložený, je vhodný do myčky. 

643557 Kráječ na cherry rajčata 199 Kč
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VITAMINO

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro uložení papírových ubrousků a jejich snadné odebírání.

MATERIÁL

Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu, opatřeno protiskluzovou 

úpravou.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Zásobník na ubrousky VITAMINO je vynikající pro snadné odebírání 

ubrousků při stolování, jednotlivé ubrousky lze ze zásobníku odebrat 

pohodlně jednou rukou.

Ubrousky v zásobníku jsou shora zatíženy příčníkem, který se při 

odebírání ubrousků otáčí, na dně zásobníku jsou ubrousky přidržovány 

protiskluzovou plastovou lištou. Proto lze ze zásobníku vyjmout vždy 

jen jeden ubrousek, ostatní ubrousky zůstávají v zásobníku na svém 

místě. 

Odebírání jednotlivých ubrousků ze zásobníku je díky příčníku 

a protiskluzové liště vždy pohodlné a snadné. 

Dno Zásobníku na ubrousky VITAMINO je opatřeno protiskluzovými 

nožkami, zásobník při odebírání ubrousků po stole neklouže, není třeba 

jej přidržovat. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Zásobník na ubrousky VITAMINO čistěte pod tekoucí vodou, nemyjte 

v myčce. 

642768 Zásobník na ubrousky 199 Kč
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro snadnou přípravu a podávání domácí šlehačky. 

MATERIÁL

Vyrobeno z odolného hliníku určeného pro styk s potravinami 

a nerezavějící oceli, trysky z kvalitního plastu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Doposud prodávané Láhve pro přípravu šlehačky DELÍCIA jsou nyní 

nahrazeny novými modernějšími láhvemi s kovovou hlavicí a řadou 

dalších technických vylepšení. 

Nová Láhev na šlehačku DELÍCIA je dodávána ve 2 velikostech

0,25 a 0,5 l, lze v ní snadno připravit klasickou bílou domácí šlehačku 

nebo šlehačku ochucenou cukrem, kakaem, ovocným sirupem 

apod. 

Láhev má masivní kovovou hlavici, je velmi odolná a její použití je zcela 

bezpečné. 

Pro snadné sycení šlehačky je láhev opatřena kvalitním plnicím 

ventilem, který je vhodný pro jednorázové bombičky. 

Láhev je dodávána s 2 dekoračními a 1 plnicí tryskou, díky použitému 

špičkovému dávkovacímu ventilu je podávání připravené šlehačky 

plynulé a rovnoměrné.

Speciální povrchová úprava uvnitř láhve přispívá k rovnoměrnému 

nasycení smetany plynem, šlehačka připravená v láhvi DELÍCIA je hustá 

a snadno se dávkuje, nepřilnavý povlak uvnitř láhve usnadňuje čištění. 

 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Pro přípravu šlehačky v láhvi o objemu 0,25 l použijte 1 balení vychlazené 

smetany ke šlehání (250 ml) a 1 šlehačkovou bombičku. 

Pro přípravu šlehačky v láhvi o objemu 0,5 l použijte 2 balení vychlazené 

smetany (2 × 250 ml) a 1 bombičku. Pokud chcete v láhvi na šlehačku 

DELÍCIA o objemu 0,5 l připravit poloviční množství šlehačky z 250 ml 

smetany, použijte 2 bombičky. 

Pro přípravu šlehačky v láhvích DELÍCIA používejte bombičky na 

šlehačku TESCOMA nebo klasické jednorázové bombičky na 

šlehačku s náplní N
2
O. S bombičkami zacházejte vždy se zvýšenou 

opatrností, respektujte bezpečnostní pokyny uváděné výrobcem.

 

Před podáváním šlehačky láhev otočte hlavicí vzhůru a 5 až 10krát 

jí podle požadované hustoty šlehačky rázně zatřeste. Pokud 

připravujete šlehačku z trvanlivé smetany nebo šlehačky ochucené 

ovocným sirupem, zatřepte láhví vícekrát.

Pro přípravu ochucené šlehačky používejte jen takové přísady, které 

lze ve smetaně beze zbytku rozpustit, např. ovocné sirupy a šťávy bez 

dužiny, moučkový cukr nebo rozpustné kakao. Tyto přísady ve smetaně 

předem dobře rozmíchejte a před nalitím do láhve se ujistěte, že vzniklá 

směs neobsahuje žádné hrudky, pevné částice apod. Pro přípravu 

ochucené šlehačky nepoužívejte přísady, které mohou ucpat dávkovací 

ventil, např. ovocné šťávy s dužinou, jadérky apod.

DELÍCIA
630543 Láhev na šlehačku 0,25 l 1399 Kč

630544 Láhev na šlehačku 0,5 l 1599 Kč
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Jídelní nože vynikající pro stolování i přípravu svačin apod. Steakové nože 

vynikající pro snadné krájení steaků a všech druhů masa.

MATERIÁL

Čepel je vyrobena z prvotřídní nerezavějící oceli, ergonomická rukojeť 

z odolného plastu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Nůž jídelní PRESTO je díky jemným zoubkům na čepeli vynikající 

pro krájení kuřecího a vepřového masa, ryb, pečiva, roztírání 

pomazánek apod. 

Nůž steakový PRESTO je vynikající pro krájení propečených i krvavých 

steaků, díky speciálně broušeným zoubkům nůž nezatrhává ani při 

krájení méně propečeného nebo prorostlého masa. 

Jídelní a steakové nože PRESTO jsou používány pro běžné stolování 

zejména ve středomořských zemích, např. v Itálii, a mohou být 

zajímavou alternativou k obvykle používaným celonerezovým 

příborovým nožům i v jiných státech. Jsou vynikající také pro 

grilování a venkovní stolování, jejich výhodou je mimo jiné i velmi 

příznivá cena. 

Jídelní a steakové nože PRESTO můžete kombinovat se všemi druhy 

nerezových vidliček.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Jídelní a steakové nože PRESTO po použití omyjte a osušte, jsou vhodné 

do myčky.

PRESTO
863054 Nůž jídelní 12 cm, 6 ks 159 Kč

863056 Nůž steakový 12 cm, 6 ks 159 Kč

Nůž steakovýNůž jídelní
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro podávání nápojů.

MATERIÁL

Vyrobeno z prvotřídní keramiky s kvalitní dvoubarevnou glazurou.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Hrnky CREMA 2TONE jsou keramické hrnky vynikající pro podávání 

horkých a studených nápojů a jejich ohřívání v mikrovlnné troubě. 

Jsou dodávány ve třech velikostech: klasický hrnek má objem

cca 300 ml, velký hrnek cca 600 ml a extra velký hrnek 850 ml. 

Všechny 3 velikosti hrnků jsou opatřeny dvoubarevnou glazurou 

s rozdílnou barvou uvnitř a vně hrnku.

Dvoubarevné provedení hrnků je k dispozici v šesti variantách: tyrkysová 

a modrá, lila a růžová, zelená a žlutá, červená a modrá, šedá 

a vanilková a modrá a cappuccino.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Hrnky CREMA 2TONE jsou vhodné do mikrovlnné trouby, ledničky 

a myčky.

CREMA 2TONE
387210 Hrnek 69 Kč

387212 Velký hrnek 99 Kč

387214 Extra velký hrnek 149 Kč

 

cca 850 ml

cca 600 ml

cca 300 ml
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Vynikající pro přenášení horkých i studených pokrmů. 

MATERIÁL

Termobrašna z kvalitní polyesterové textilie, plastové dózy se silikonovým 

těsněním. 

VLASTNOSTI A VÝHODY

Jídlonosiče FRESHBOX se 3 kulatými dózami o objemu 0,8 l nebo 1,5 l 

jsou nyní nově dodávány v barevném provedení „BORDEAUX“. 

Jsou vynikající při cestování, do školy i zaměstnání, na pikniky, na 

pláž apod. Pokrmy přenášené v jídlonosiči si díky účinné termoizolační 

aluminiové vložce déle udrží svou teplotu, zůstávají horké či studené. 

Dózy jsou opatřeny vodotěsným uzávěrem se silikonovým těsněním, díky 

kterému pokrmy při přenášení nevytékají.

Dózy je možné používat i samostatně pro skladování potravin v ledničce, 

mrazničce i pro ohřívání pokrmů v mikrovlnné troubě.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Před prvním použitím dózy důkladně umyjte a osušte. Nevystavujte 

přímému zdroji tepla, nepoužívejte v plynové, elektrické a horkovzdušné 

troubě. V mikrovlnné troubě používejte dózy vždy s otevřenými uzávěry. 

Čistěte běžnými čisticími prostředky, nepoužívejte prostředky na bázi 

písku, ostré předměty, drátěnky apod., v případě silného znečištění 

nechte odmočit, vhodné do myčky. Termobrašnu perte v rukou, nedávejte 

do pračky ani sušičky prádla, nežehlete.

FRESHBOX
892210 Jídlonosič, se 3 dózami 0,8 l, bordeaux 499 Kč

892211 Jídlonosič, se 3 dózami 1,5 l, bordeaux 599 Kč
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