novinky
vychytávky

ŘÍJEN

PRESIDENT
677820

Rychlovarná konvice 1,7 l

CHARAKTERISTIKA
Rychlovarná konvice se snadným nastavením teploty
40, 80, 90, 95 a 100 °C.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného
plastu.
VLASTNOSTI
Rychlovarná konvice PRESIDENT ohřeje stisknutím
jediného tlačítka vodu na teplotu 40, 80, 90, 95
nebo 100 °C.
Je vynikající pro snadnou a rychlou přípravu řady
nápojů:
100 °C pro černé čaje, ovocné a bylinkové
95 °C pro zalévanou a instantní kávu
90 °C pro čaje oolong
80 °C pro zelené čaje, bílé, žluté
40 °C pro dětské nápoje a pokrmy
Rychlovarná konvice PRESIDENT má výkon 2200 W,
dosažení požadované teploty je velmi rychlé.
Konvice je vybavena funkcí udržování nastavené
teploty KEEP. Jakmile voda v konvici dosáhne
nastavené teploty, konvice bude vodu dohřívat
a nastavenou teplotu udržovat po dobu 30 minut.
Funkce 100° 40° umožňuje přípravu sterilizované
vody do dětských pokrmů a nápojů o teplotě 40 °C.
Konvice vodu nejprve převaří 100 °C (sterilizuje ji),
poté se ohřev vypne, a jakmile teplota vody poklesne
na 40 °C, konvice dosažení této teploty ohlásí
zvukově. Současně se automaticky aktivuje funkce
KEEP a konvice bude teplotu 40 °C udržovat
po dobu 30 minut.
Rychlovarná konvice PRESIDENT je díky funkci
100° 40° vynikající nejenom pro přípravu různých
druhů čaje a kávy, ale jako jediná na trhu
i pro přípravu kojeneckých a dětských nápojů
a pokrmů.
Poznámka: Teplota vody cca 40 °C je lékaři
doporučována jako optimální pro přípravu sunarů,
dětských čajů apod.
Funkce 100° 40° je původním řešením vývojového
a design centra TESCOMA, je zcela unikátní
a u jiných rychlovarných konvic se s touto funkcí
nesetkáte. Tuto funkci má TESCOMA celosvětově
patentovánu.

2999 Kč
Rychlovarná konvice PRESIDENT má dostatečně
široké hrdlo, snadno se plní vodou a čistí i zevnitř.
Nádoba konvice je opatřena přehlednou
oboustrannou stupnicí, víko konvice průhledem
pro vizuální kontrolu ohřevu.
Konvice PRESIDENT má snadno odnímatelný
nerezový ﬁltr pro zachytávání nečistot, který
lze pohodlně vyčistit.
Rychlovarná konvice PRESIDENT získala prestižní
designérské ocenění Red Dot Design Award 2018.
ČIŠTĚNÍ
K odstranění případných minerálních usazenin
uvnitř konvice použijte běžný odvápňovací prostředek
nebo smíchejte 0,5 l octa a 1 l vody, směs nalijte
do konvice, přiveďte k varu, nechte nejméně hodinu
působit a poté vylijte. Nerezový ﬁltr pravidelně
kontrolujte, pokud je zanesený, vyjměte jej
z konvice, vyčistěte pod tekoucí vodou nebo
jemným kartáčkem. Konvici a základnu čistěte
v případě potřeby vlhkou utěrkou a osušte.
K čištění nepoužívejte agresivní chemické látky,
abrazivní čisticí prostředky, drátěnky apod.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Snadné nastavení teploty 40, 80, 90, 95
nebo 100 °C jediným tlačítkem.
•
Vynikající pro přípravu všech druhů čaje,
kávy i dětských nápojů a pokrmů.
•
Funkce KEEP pro udržování zvolené
teploty vody po dobu 30 minut.
•
Funkce 100° 40° pro přípravu sterilizované
vody pro dětské nápoje a pokrmy.
•
Vysoký výkon 2200 W pro rychlé dosažení
požadované teploty.
SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
„Rychlovarná konvice PRESIDENT je prvním
produktem nově vznikajícího prémiového segmentu
kuchyňských elektrospotřebičů značky TESCOMA.
U tohoto výrobku jsem se snažil propojit nadčasový
design s moderními technologiemi, které umožňují
řadu nových užitečných funkcí a snadnou obsluhu.
Díky sofistikované elektronice a bezpečnostním
prvkům nemá konvice klasický ON/OFF vypínač, voda
se ohřeje na požadovanou teplotu stisknutím jediného
tlačítka. Unikátní a TESCOMOU patentovaná je
i funkce 100° 40°, kdy konvice vodu nejprve převaří
a pak zvukově signalizuje pokles teploty na 40 °C.
To je vynikající pro přípravu kojeneckých a dětských
nápojů a pokrmů.“
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Víko
s průhledem
Nerezový
ﬁltr pro
zachytávání
nečistot

Masivní
rukojeť

Široké
hrdlo
pro
snadné
plnění
a čištění
Oboustranná
stupnice

Zvolenou
teplotu
udrží až
30 minut

2200 W
Rychlé dosažení teploty
40, 80, 90, 95 a 100 °C
jediným tlačítkem

Luxusní rychlovarná konvice!

Černý, ovocný
a bylinkový čaj
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Zalévaná
a instatní
káva

Čaje
oolong

Bílé, žluté
a zelené čaje

Sterilizovaná voda do
kojeneckých pokrmů

GrandCHEF
606863
606864
606866
606868

Wok ø 28 cm
Hrnec ø 20 cm, 3,5 l
Hrnec ø 24 cm, 6,0 l
Kastrol ø 18 cm, 1,8 l

CHARAKTERISTIKA
Wok, hrnce a kastrol vynikající pro přípravu pokrmů
na sporáku i v pečicí troubě.
MATERIÁL
Masivní nádobí s celonerezovým indukčním dnem
a nerezovými úchyty.
VLASTNOSTI
Nádobí GrandCHEF doplňuje sortiment
již prodávaných pánví a varných nádob linie
GrandCHEF.
Má kvalitní a odolný antiadhezní povlak proti
připalování, indukční dno, úchyty jsou z prvotřídní
nerezavějící oceli.
Je vyrobeno bez použití plastových dílů a můžete
jej používat na sporáku i v pečicí troubě.
Nádobí GrandCHEF má retro-profesionální
vzhled. Broušený vnější hliníkový povrch nádob
je chráněný vysoce odolnou transparentní vrstvou,
díky které nádobí GrandCHEF nemění svůj
vzhled a nezachází ani při intenzivním
používání a mytí v myčce.

Hrnec
GrandCHEF
ø 20 cm, 3,5 l
ø 24 cm, 6,0 l

Wok
GrandCHEF
ø 28 cm

Tady je šéf GrandCHEF.

799 Kč
799 Kč
999 Kč
599 Kč
Nádobí GrandCHEF je dodáváno bez poklice.
Pro používání na sporáku doporučujeme skleněné
poklice UNICOVER, při používání v pečicí troubě
poklice do trouby UNICOVER se žáruvzdorným
silikonovým úchytem.
POUŽITÍ
Vhodné pro všechny typy sporáků: elektrické,
plynové, sklokeramické a indukční a všech typů
pečicích trub. Vhodné do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Celonerezové indukční dno a úchyty.
•
Vhodné pro všechny druhy sporáků
i pečicích trub.
•
Retro-profesionální hliníkový vzhled,
který nezachází.
•
Široký sortiment velikostí od malých
až po velké průměry nádob.
Kastrol
GrandCHEF
ø 18 cm, 1,8 l

Doporučení: Nádobí
GrandCHEF Používejte
s Poklicemi do trouby
UNICOVER.

Borosilikátové
sklo odolné
do 230 °C
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SmartCLICK
605068

Pánev grilovací 42 x 28 cm

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro grilování pokrmů a jejich podávání.
MATERIÁL
Pánev s prvotřídním antiadhezním povlakem proti
připalování a indukčním dnem z nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
Prostorná grilovací pánev SmartCLICK 42 x 28 cm
má 2 tepelné grilovací zóny.
Střed pánve se zesíleným indukčním dnem má
během grilování vyšší teplotu a je určen pro
intenzivní grilování.
Prostory po stranách pánve mají během grilování
nižší teplotou a jsou vhodné pro dopékání masa,
udržování teploty pokrmů, odpočívání steaků
apod.
Grilovací pánev SmartCLICK můžete používat
na všech typech sporáků včetně indukčních
a ve všech typech pečicích trub.
Pánev je dodávána s odnímatelnými žáruvzdornými
silikonovými úchyty (230 °C) pro bezpečnou
manipulaci s rozpálenou pánví.
Díky žáruvzdorným úchytům připravené pokrmy
bezpečně přenesete v horké pánvi na jídelní stůl
a grilované pochoutky můžete přímo z pánve
podávat.

2 tepelné zóny

1299 Kč
POUŽITÍ
Žáruvzdorné úchyty: Při grilování na sporáku
používejte pánev s nasazenými úchyty, při
dlouhotrvajícím grilování mohou silikonové úchyty
pálit, v takovém případě použijte kuchyňskou rukavici
a chňapku. Při pečení v troubě úchyty sejměte,
před vyjmutím z trouby je nasaďte zpět. Čištění:
Grilovací pánev myjte běžnými čisticími prostředky,
nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky
apod. Před mytím nechte pánev vychladnout,
v případě silného znečištění odmočit. Vhodné
do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
•
2 tepelné zóny.
•
Dostatečně prostorná.
•
Vynikající pro grilování na sporáku, zapékání
v troubě i servírování.
•
Odnímatelné žáruvzdorné úchyty pro
bezpečnou manipulaci.
SLOVO DESIGNÉRA
KAREL ČIŽMÁŘ
„Správně propečený steak je před podáváním nutné
nechat odpočinout při nižší teplotě nebo nechat dojít
v troubě. Prostorná grilovací pánev s odnímatelnými
žáruvzdornými rukojeťmi umožňuje obojí, a navíc
můžete připravené grilované pokrmy přímo z pánve
servírovat.“

Odnímatelné
žáruvzdorné
úchyty

Intenzivní
grilování

Dopékání,
udržování
teploty
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Na sporák, do trouby i na stůl!

ACCURA
634494

Infračervený kuchařský teploměr

CHARAKTERISTIKA
Měří bezdotykově teplotu pokrmů v rozsahu
od -50 do 380 °C.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, opatřeno velkým
LCD displejem a infračerveným čidlem s laserovým
ukazovátkem.
VLASTNOSTI
Infračervený teploměr ACCURA (čti AKURA) měří
teplotu pokrmů bezdotykově, měření je rychlé
a přesné, čidlo teploměru není třeba po použití čistit.
Neviditelný infračervený paprsek lze pomocí
laserového ukazovátka snadno nasměrovat na
střed pokrmu, místo měření je označeno červenou
tečkou.
Změřená teplota zůstane na displeji zobrazena
několik sekund, až do dalšího měření nebo
automatického vypnutí teploměru.
LCD displej s velkými dobře čitelnými číslicemi
lze pro snadné přečtení podsvítit.

899 Kč

POUŽITÍ
Zapnutý teploměr přemístěte cca 12 cm nad povrch
pokrmu a zapněte laserové ukazovátko. Přidržte
tlačítko měření a laserové ukazovátko označí bod
měření. V případě potřeby upravte pozici teploměru
tak, aby laserové ukazovátko směřovalo na střed
nebo nejvyšší místo pokrmu. Tlačítko měření uvolněte
a na displeji se zobrazí změřená teplota.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Měří teplotu pokrmů bezdotykově.
•
Laserové ukazovátko pro snadné označení
místa měření.
•
LCD displej s velkými číslicemi.
SLOVO DESIGNÉRA
PETR TESÁK
„Všechny ostatní prodávané infračervené kuchařské
teploměry mají zalomený tvar typu  ̦revolver ̦. Takto
tvarovaný teploměr je hůře skladný a pro kuchyňské
použití zbytečně komplikovaný. Proto jsem dal
infračervenému teploměru ACCURA jednoduchý
a čistý podélný tvar bez zalomení. Opatřil jsem jej
laserovým ukazovátkem, kterým lze neviditelný
infračervený paprsek snadno zamířit.“

Infračervený teploměr ACCURA měří teplotu
ve stupních Celsia i Fahrenheita, je dodáván
s bateriemi.

min.

-50

max.

380 °C

Bezdotykové
měření

Měřte bez dotyku a čekání!
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GrandCHEF
428820
428822
428824
428826
428830

Servírovací deska 21 x 14 cm
Servírovací deska 30 x 20 cm
Servírovací deska 35 x 25 cm
Servírovací deska 40 x 14 cm
Servírovací deska ø 30 cm

CHARAKTERISTIKA
Luxusní servírovací desky vynikající pro podávání
pokrmů, dezertů apod.
MATERIÁL
Vyrobeno z přírodní břidlice.
VLASTNOSTI
Břidlicové servírovací desky GrandCHEF dodávané
v 5 velikostech jsou vynikající pro podávání pokrmů
a dezertů.
Pokrmy podávané na tmavé desce z přírodní břidlice
lépe vyniknou a jsou servírovány reprezentativně.
Servírovací desky GrandCHEF jsou opatřeny unikátní
ochrannou vrstvou, která umocní a prodlouží jejich
luxusní vzhled.
Břidlicové servírovací desky GrandCHEF mají pro
komfortní použití protiskluzové nožky.
POUŽITÍ
Používejte pro servírování naporcovaných pokrmů,
na desce nekrájejte noži, nepoužívejte ostré
vidličky, nářadí apod. Vhodné do ledničky,

99 Kč
169 Kč
239 Kč
169 Kč
239 Kč
nepoužívejte v mrazničce, pečicí ani mikrovlnné
troubě. Čištění: Před prvním a po každém použití
desku očistěte měkkou stranou houbičky pod tekoucí
teplou vodou, v případě silného znečištění použijte
jemný saponátový roztok. K čištění nepoužívejte
drátěnky, kartáče, abrazivní čisticí prostředky
apod., nemyjte v myčce. Dobrý tip: Pro obnovení
dokonalého vzhledu potřete v případě potřeby desku
tenkou vrstvou olivového oleje. Upozornění: Kyselé
pokrmy jako hořčice, kečup, kysané zelí, citrusy
apod. mohou na desce zanechat skvrny, které nelze
odstranit.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Luxusní vzhled desek.
•
Reprezentativní servírovaní pokrmů.
SLOVO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA
FILIP MARKYTÁN
„Pro novou linii servírovacích desek GrandCHEF byla
přírodní břidlice jasnou volbou, pokrmy na ní totiž
vypadají opravdu skvěle. Rozměry jednotlivých desek
jsem zvolil tak, aby bylo na břidlici možné podávat
jak drobné pokrmy (jednohubky, kanapky apod.),
tak i celé chody.“
40 × 14 cm
35 × 25 cm

ø 30 cm

30 × 20 cm

21 × 14 cm
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Výjimečné a noblesní!

HANDY
643874

Strunový sekáček

CHARAKTERISTIKA
Naseká snadno a rychle potraviny na požadovanou
hrubost.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, čepele z prvotřídní
nerezavějící oceli.
VLASTNOSTI
Strunovým sekáčkem HANDY nasekáte snadno
a rychle cibuli, kořenovou zeleninu, rajčata, bylinky,
jablka, hrušky, ořechy nebo piškoty a připravíte
ovocné a zeleninové saláty, pesto apod.
Se strunovým sekáčkem HANDY můžete přesně
dosáhnout požadované hrubosti sekání. Zjednodušeně
řečeno, čím méně tahů, tím bude potravina nasekaná
hruběji, čím více tahů, tím bude výsledek jemnější.
Pro rychlé nasekání potravin nahrubo obvykle postačí
5 tahů strunovou rukojetí, pro nasekání najemno
10 tahů.
Strunový sekáček je vynikající pro rychlou přípravu
zeleninových základů pod maso, zeleninových
a ovocných salátů, mrkvového salátu s jablkem,
bazalkového pesta, tuňákové pomazánky,
pomazánky s avokádem apod.
Součástí balení jsou původní recepty na ovocné
a zeleninové saláty, tuňákový salát i bazalkové pesto.

zatáhněte

5×

nasekejte
nahrubo

zatáhněte

10×

599 Kč
POUŽITÍ
Misku s vloženou čepelí naplňte cca do poloviny
kousky potravin, postavte na rovnou plochu a uzavřete.
Přidržujte víko a ráznými tahy strunou horizontálním
směrem potravinu nasekejte. Čepel vyjměte z misky
a nasekanou potravinu vysypte nebo odeberte z misky
stěrkou. Čištění: Po použití opláchněte sekáček pod
tekoucí vodou. Miska s čepelemi je vhodná do myčky,
víko se strunou čistěte pod tekoucí vodou, nedávejte
odmočit. V případě, že během mytí vnikne do víka
vlhkost, sejměte ucpávku na spodní straně a vodu
nechte odkapat. Upozornění: Do sekáčku vkládejte
potraviny naporcované na velikost cca 2 x 2 cm, pokud
jsou kousky potravin větší, je nutné vyvinout velkou sílu
a hrozí poškození výrobku.
HLAVNÍ VÝHODY
Rychlé sekání potravin na požadovanou
•
hrubost.
•
Dostatečně objemná nádoba (konkurenční
strunové sekáčky mají obvykle nádobu mnohem
menší a často působí a fungují spíše jako hračky).
•
Snadné čištění, sekáček stačí jednoduše
opláchnout.
SLOVO DESIGNÉRA
PAVEL SKŘIVÁNEK
„Při vývoji strunového sekáčku jsme důsledně hledali
optimální počet, velikost, tvar i umístění sekacích nožů.
Tato část vývoje si vyžádala desítky testovacích hodin
se všemi druhy potravin. Když jsme byli s výsledkem
spokojeni a sekání fungovalo opravdu skvěle, rozhodli
jsme se nádobu zvětšit, aby byla vhodná i pro zpracování
většího množství potravin pro nakládání, zavařování, pro
přípravu většího oběda apod.“

nasekejte
najemno

Tady mixer nemá šanci!
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DELÍCIA
630854
630855

Strojek na vlasové nudle
Podavač těsta

399 Kč
169 Kč

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu polévkových vlasových nudlí
a italských těstovin capelli d´angelo.

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro plynulé podávání těsta do strojků
na těstoviny DELÍCIA.

MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a kvalitních kovů.

MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu, opatřeno magnety
pro snadné přichycení ke strojku.

VLASTNOSTI A VÝHODY
Strojek na vlasové nudle se používá se Strojkem
pro přípravu těstovin DELÍCIA.
Čepele mají rozestupy 1 mm a jsou vynikající pro rychlou
přípravu vlasových (tenkých) nudlí do polévek nebo
italských těstovin capelli d´angelo („andělské vlasy“).
Strojek na vlasové nudle se používá podobně jako strojek
pro přípravu fettuccine či širokých nudlí a tagliolini či
tenkých nudlí.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Spojení strojků: Strojek na vlasové nudle spojte úchyty
se strojkem pro přípravu plátů těsta. Příprava plátů
těsta: Pro přípravu vlasových nudlí a těstovin capelli
d´angelo použijte plát těsta vyválený na sílu 1, 2 nebo
3, který naporcujte na délku cca 25 cm. Příprava
vlasových nudlí: Kliku vložte do strojku na vlasové
nudle, připravený plát těsta zasuňte do spáry mezi
krájecími válci a otáčením klikou po směru hodinových
ručiček připravte těstoviny. Těstoviny vycházející ze
strojku podebírejte rukou nebo podélným předmětem,
např. vařečkou, aby zůstaly rovné. Připravené těstoviny
pokrájejte na polévkové nudle požadované délky nebo
ponechte vcelku jako italské těstoviny capelli d´angelo.
HLAVNÍ VÝHODY
Snadná a rychlá příprava klasických tenkých
polévkových nudlí.
SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
„Připravit klasické tenké nudle do polévky vyžaduje
spoustu cviku, zejména jejich krájení nožem na
milimetrové nudličky není snadné. Strojek na vlasové
nudle tuto práci zvládne rychle a bezpečně, proto jsem
jej doplnil k již dříve vyvinutému Strojku pro přípravu
těstovin DELÍCIA.“
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VLASTNOSTI
Podavač DELÍCIA přivádí těsto do strojků ve správném
úhlu, těsto není třeba přidržovat rukou. Díky tomu
zůstává jedna ruka volná pro odebírání a přenášení
hotových těstovin.
Podavač je ke strojkům na těstoviny DELÍCIA pevně
přichycen silnými magnety.
Je vhodný pro podávání těsta do strojku pro přípravu
plátů těsta, strojku na fettuccine a tagliolini i do strojku
na vlasové nudle DELÍCIA.
Podavač na těsto DELÍCIA vznikl ve vývojovém
a design centru TESCOMA, s podobným výrobkem
se na trhu nesetkáte.
POUŽITÍ
Podavač přichyťte magnety na strojek pro přípravu plátů
těsta, strojek pro krájení těstovin nebo strojek na vlasové
nudle a otáčením kliky připravte tenké pláty těsta nebo
krájené těstoviny. Čištění: Vyjměte hřídel a podavač
umyjte pod tekoucí vodou, nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
Usnadní a urychlí přípravu těstovin ve strojcích
na těstoviny DELÍCIA.
SLOVO DESIGNÉRA
MARTIN KOVAL
„Bez podavače se pláty těsta musí do strojku vkládat
rukou, druhá ruka otáčí klikou strojku.Tím pádem jedna
schází pro odebírání a přenášení hotových těstovin.
Obvykle se proto přípravě těstovin ve strojku věnují dva
lidé, ale s podavačem zvládne tuto práci pohodlně jeden
člověk.“

Usnadní práci s těstem!

DELÍCIA
622208

Keramická forma vánočka

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadnou a rychlou přípravu domácí
vánočky.
MATERIÁL
Vyrobeno ze silnostěnné keramiky s kvalitní
dvoubarevnou glazurou, sytě červenou barvou
vně a smetanovou uvnitř formy.
VLASTNOSTI A VÝHODY
S keramickou formou DELÍCIA připravíte vynikající
domácí vánočku bez nutnosti splétání těsta do
potřebného tvaru.
Glazura má přirozeně antiadhezní vlastnosti,
hotovou vánočku z formy snadno vyklopíte.
Součástí keramické formy vánočka DELÍCIA je
původní recept na vynikající domácí vánočku z litého
těsta.
Obal je vyroben z kvalitní silné lepenky
a je konstruován tak, aby v něm bylo možné
formu bezpečně a s úsporou místa skladovat
po mnoho let.
Keramická forma vánočka doplňuje v linii DELÍCIA
úspěšnou keramickou formu beránek.

499 Kč
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 vánočku nelze po upečení vyklopit,
formu s vánočkou uvnitř otočte, položte dnem vzhůru
a přikryjte vlhkou utěrkou. Po cca 10 minutách formu
z vánočky sejměte. Keramická forma vánočka je
vhodná do všech typů pečicích trub, snadno se čistí,
je vhodná do myčky.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Masivní silnostěnná keramická forma,
vánočka se propéká rovnoměrně.
•
Výrazná „splétaná“ kresba na povrchu
vánočky.
•
Atraktivní dvoubarevná glazura, forma může
sloužit i jako dekorace.
•
Vyladěný a vyzkoušený recept pro snadnou
přípravu vánočky z litého těsta.
SLOVO DESIGNÉRA
JIŘÍ HOFEREK
„PřI práci na designu vánočky jsem příliš nekouzlil
a inspiroval se starými klasickými formami. Tvarům
w jsem dal správné proporce, rozměr a objem a výsledek
si nechal schválit náročnými pekařkami v Tescomě.
Prošlo na výbornou:-).“

45 min
160 °C

RECEPTY
TY
Y

Vánočka má být domácí!
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DELÍCIA, DELÍCIA KIDS
630899
630901
630929

Multi vykrajovátko vánoční
Vykrajovátka vánoční, 9 ks
Vykrajovátka zvířátka, 9 ks

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro přípravu originálně tvarovaného vánočního
a dětského cukroví.
MATERIÁL
Vyrobeno z prvotřídního odolného plastu.
VLASTNOSTI
S multi vykrajovátkem DELÍCIA vykrojíte najednou
6 kusů cukroví ve tvarech stromečku, anděla, sobů
a oveček.
Příprava originálně tvarovaného vánočního cukroví
s multivykrajovátkem DELÍCIA je snadná a rychlá.
S novými vánočními vykrajovátky DELÍCIA připravíte
originálně tvarované vánoční cukroví se stále žádanějšími
mezinárodními motivy Santy Clause, vánoční růže,
saní, punčochy a rukavice, vločky, berly, panáčka
a domečku.
S novými vykrajovátky pro děti DELÍCIA KIDS
připravíte originální cukroví ve tvarech zimních zvířátek:
ledního medvěda, tučňáka, lachtana, soba, veverky,
králíka, lišky, sovy a sýkorky.
Pro dokonale propracované vánoční cukroví můžete
hotové sušenky dotvořit nanesením barevných
cukrářských polev pomocí kulatých a plochých
cukrářských štětců DELÍCIA (art. 630552 a 630553).
Vykrajovátka jsou vyrobena z odolného plastu se
zesíleným horním okrajem. Na rozdíl od klasických
kovových vykrajovátek se plastová vykrajovátka
nedeformují, nikdy nerezaví, nezachází a lze je mýt
v myčce nádobí.

129 Kč
129 Kč
129 Kč
Plastová vykrajovátka jsou dostatečně ostrá pro snadné
vykrojení cukroví ze všech obvyklých druhů těsta, nejsou
však nebezpečná a mohou je používat i děti.
POUŽITÍ
Multi vykrajovátko vánoční DELÍCIA: Na plát
perníkového, sušenkového nebo lineckého těsta položte
vykrajovátko, stlačte je oběma rukama nebo přejeďte
válečkem. Vykrajovátko sejměte a vykrojené cukroví
přemístěte po jednom na plech s pečicím papírem.
Dobrý tip: Vykrajovat můžete přímo na plechu. Vykrojené
cukroví rozmístěte tak, aby byl mezi jednotlivými kousky
rozestup alespoň 1 cm.
HLAVNÍ VÝHODY
•
Snadné a rychlé vykrajování vánočního cukroví
s multi vykrajovátkem DELÍCIA.
•
Mezinárodní vánoční tvary cukroví a cukroví
ve tvaru zimních zvířátek.
SLOVO DESIGNÉRA
BARBORA ČIŽMÁŘOVÁ
„Cukroví připravené s multi vykrajovátkem DELÍCIA
je po upečení tvarově výrazné, takže zdobení cukrovou
polevou postačí minimální nebo dokonce žádné.
Pro nové vánoční sady vykrajovátek jsem zvolila
mezinárodní motivy a zimní zvířátka. Cukroví připravené
s vykrajovátky DELÍCIA a DELÍCIA KIDS mohou zákazníci
použít i jako ozdoby na vánoční stromek.“

Vykrajovátka vánoční, 9 ks

Multi vykrajovátko vánoční

Vykrajovátka zvířátka, 9 ks
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FANCY HOME
639950.40
639950.26
639950.22
639950.32
639952.40
639952.26
639952.22
639952.32
639954.40
639954.26
639954.22
639954.32
639956.40
639956.26
639956.22
639956.32

Kuchyňská rukavice, mandlová
Kuchyňská rukavice, olivová
Kuchyňská rukavice, granátová
Kuchyňská rukavice, švestková
Chňapka, mandlová
Chňapka, olivová
Chňapka, granátová
Chňapka, švestková
Utěrka 62 x 42 cm, mandlová
Utěrka 62 x 42 cm, olivová
Utěrka 62 x 42 cm, granátová
Utěrka 62 x 42 cm, švestková
Kuchyňská zástěra, mandlová
Kuchyňská zástěra, olivová
Kuchyňská zástěra, granátová
Kuchyňská zástěra, švestková

CHARAKTERISTIKA
Kuchyňské rukavice, chňapky, utěrky a zástěry
ve 4 přírodních barvách.
MATERIÁL
100% ramie.
VLASTNOSTI A VÝHODY
Kuchyňské rukavice, chňapky, utěrky a zástěry
FANCY HOME jsou vyrobeny z přírodního materiálu
ramie (tropická rostlina Ramie sněhobílá příbuzná lnu).
Přírodní textilní materiál ramie má vyšší savost
a odolnost než běžně používaná bavlna nebo len.
Textilní kuchyňské pomůcky FANCY HOME z přírodní
ramie jsou dodávány ve 4 barvách: mandlové, olivové,
granátové a švestkové.
Kuchyňská rukavice má pro bezpečnou manipulaci
s horkým nádobím prodlouženou délku. Snadno
se čistí a pere.
Utěrka velmi dobře saje a rychle schne.
Kuchyňská zástěra FANCY HOME má nastavitelnou

169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč

výšku a dostatečně dlouhý pásek pro pohodlné
zavázání vepředu.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Perte při teplotě do 40 °C, rukavici a chňapku nežehlete.
Upozornění: Utěrka z přírodní ramie získá svou
optimální savost po cca 3 vypráních, během kterých
nepoužívejte aviváž!
HLAVNÍ VÝHODY
Moderní přírodní vzhled.
•
•
Vyrobeno ze špičkového materiálu ramie
s vynikající savostí a vysokou odolností.

SLOVO DESIGNÉRA
BÁRA ČIŽMÁŘOVÁ
„Nejdůležitější částí mé práce bylo vybrat dobře
vypadající materiál s co nejlepšími užitnými
vlastnostmi. Nakonec jsem zvolila textilní materiál
ramie, který má přírodní vzhled, je odolný, dobře saje
a snadno se udržuje čistý. Pak už stačilo jen vybrat
správné barvy. Co se týká střihu, zvolila jsem tradiční
a ověřené tvary.“
Zavázání
vepředu

Kuchyňská
rukavice

Elegantní vaření!

Chňapka

Utěrka

Kuchyňská
hyňská
zástěra
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UNO VINO
695419

Otvírák na šampaňské

CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro bezpečné otvírání šumivých vín
s korkovými uzávěry.
MATERIÁL
Vyrobeno z odolného plastu.
VLASTNOSTI
S otvírákem na šampaňské UNO VINO otevřete
snadno šampaňská i ostatní šumivá vína
s korkovým uzávěrem.
Otvírákem korkový uzávěr pevně uchopte,
pootočením jej uvolněte a tlak v láhvi uzávěr sám
vytlačí. Dobrý tip: Otvírat šumivé víno můžete i tak,
že budete otáčet lahví, a ne otvírákem. Zvolte ten
způsob, který vám bude lépe vyhovovat.
Korkový uzávěr zůstává v otvíráku, nehrozí jeho
vystřelení, otvírák se spolehlivě zastaví
o standardizovaný výčnělek na hrdle láhve.
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149 Kč
POUŽITÍ
Z láhve sejměte fólii a drátěný košíček. Otvírák
nasaďte na láhev tak, aby jeho horní část dosedla
na korkový uzávěr. Přidržte láhev, otvírák stiskněte
a pomalu jím otáčejte, dokud tlak v láhvi nevytlačí
korkový uzávěr ven. Otvírák nasazený na láhvi
přidržujte po celou dobu otvírání.
HLAVNÍ VÝHODY
Snadné otvírání šampaňského a šumivých vín bez
rizika vystřelení korku.
SLOVO DESIGNÉRA
LADISLAV ŠKODA
„Otvírání šampaňského je malý rituál, který však
často nemáme úplně pod kontrolou. Aby bylo
otvírání snadné a bezpečné, musel jsem nejprve
prostudovat hrdla všech běžných typů lahví na
šumivé a šampaňské víno. Naštěstí, vzhledem
k vysokému tlaku v láhvi, jsou tato hrdla
standardizovaná. A na tom už se dalo dobře stavět.
Korek zůstane po otevření v otvíráku a otvírák
se spolehlivě zastaví o výčnělek na hrdle láhve.“

Bezpečně zkrocené bublinky!

FANCY HOME
906710
906712
906714
906716
906718
906720
906722
906724
906820
906824
906828
906832.11
906832.43
906860

Esenciální olej 30 ml, Citronová tráva
Esenciální olej 30 ml, Exotické koření
Esenciální olej 30 ml, Verbena
Esenciální olej 30 ml, Mojito
Esenciální olej 30 ml, Arganové květy
Esenciální olej 30 ml, Orient
Esenciální olej 30 ml, Neroli
Esenciální olej 30 ml, Provence
Aromalampa, Intense
Aromalampa, Horizon
Aromalampa, Moon
Aromalampa, Stones, bílá
Aromalampa, Stones, šedá
Čajové svíčky, 10 ks

CHARAKTERISTIKA
Originální keramické aromalampy, esenciální vonné oleje
a čajové svíčky v linii FANCY HOME.
MATERIÁL
Aromalampy z prvotřídní keramiky s atraktivním
a originálním designem.
Esenciální oleje s vysokým obsahem přírodních esencí.
Čajové svíčky z kvalitního parafínu s bavlněným knotem.
VLASTNOSTI
TESCOMA uvádí na trh originální aromalampy,
esenciální vonné oleje a čajové svíčky FANCY HOME.
Aromalampy FANCY HOME Intense, Horizon, Moon
a Stones (bílá a šedá) byly vyvinuty v design centru
TESCOMA a jejich tvar je patentově chráněný.
Aromalampy FANCY HOME jsou zkonstruovány
tak, aby se z nich esenciální olej uvolňoval postupně
a při optimální teplotě.
Vůně z aromalamp FANCY HOME se do ovzduší uvolňuje
zahříváním vody s několika kapkami esenciálního
oleje čajovou svíčkou.
Aromalampy Intense a Horizon jsou nastavitelné –
umožňují zvolit intenzitu a rychlost provonění změnou
vzdálenosti plamene od zásobníků s vonnou směsí.
Esenciální oleje uložené ve skleněných lahvičkách
s dávkovací pipetou jsou dodávány v 8 oblíbených
vůních FANCY HOME:
1. Citronová tráva se zázvorem
2. Exotické koření
3. Verbena s vůní grapefruitu a citrusových plodů
4. Mojito s vůní limetek a máty
5. Arganové květy s vůní citrusů, vanilky a lískových oříšků
6. Orient s exotickou vůní agarové dřeva
7. Neroli s mátou, jasmínem a bergamotem
8. Provence s vůní levandule, magnólie a lučního kvítí

349 Kč
349 Kč
349 Kč
349 Kč
349 Kč
349 Kč
349 Kč
349 Kč
299 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
39 Kč

Esenciální oleje FANCY HOME jsou univerzální,
vhodné pro použití jak v klasických svíčkových, tak
v ultrasonických aromalampách a zvlhčovačích,
které TESCOMA uvede na trh v budoucnu.
Kvalitní čajové svíčky dodávané v balení 10 ks jsou
určené pro aromalampy FANCY HOME i ostatní běžné
použití v domácnostech a mají dobu hoření
4 až 5 hodin.
POUŽITÍ
Aromalampa Intense: Pro intenzivní provonění interiéru
umístěte zásobník na spodní část aromalampy tak,
aby vznikl malý otvor, pro pozvolné provonění tak,
aby vznikl velký otvor. Aromalampa Horizon: Pro
intenzivní provonění interiéru vložte svíčku do kruhu
s logem tescoma, pro pozvolné provonění dovnitř
misky. Použití: Zásobník aromalampy naplňte cca
5 mm pod okraj vlažnou vodou a umístěte jej na
spodní část se zapálenou svíčkou. Otevřete uzávěr,
esenciální olej nasajte do pipety a dávkujte po kapkách
do vody v aromalampě. K provonění místnosti stačí
3 až 6 kapek oleje na 100 ml vody. Upozornění: Do
zahřátého zásobníku nikdy nenalévejte studenou vodu!
Aromalampa je během použití horká, používejte mimo
dosah dětí a hořlavých materiálů. Čištění: Po použití
nechte aromalampu vychladnout, zásobník umyjte
pod tekoucí vodou s přídavkem saponátu, případné
usazeniny vyčistěte octovým roztokem. Aromalampu
nemyjte v myčce.
HLAVNÍ VÝHODY
Moderní atraktivní design všech aromalamp.
•
•
Unikátní, v TESCOMĚ vyvinutý systém volby
intenzity provonění (Intense a Horizon).
•
Vysoký obsah přírodních látek
v esenciálních olejích.
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Aromalampy

DARJA ŠKODOVÁ
Aromalampy Stones
„Aromalampy Stones vychází z harmonie japonských zenových zahrad a jsou inspirovány
na sebe položenými lávovými kameny.“

Vyberte si barvu:

JIŘÍ HOFEREK
Aromalampa Moon
„Kulatý tvar aromalampy Moon navozuje pocit klidu a romantickou náladu, podobně
jako měsíc na obloze v úplňku. Navíc je tvar koule optimální pro přirozenou regulaci
teploty vody s esenciálnímolejem v zásobníku.“

Čajové svíčky
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Hýčkejte se vůněmi

SLOVO DESIGNÉRA
PETR TESÁK
Aromalampa Intense a Horizon „S aromalampami Intense a Horizon snadno nastavíte intenzitu provonění
– u aromalampy Intense pootočením horní části aromalampy o 90 stupňů a u aromalampy Horizon otočením základny.
Zvětšíte/zmenšíte tak vzdálenost mezi plamenem a zásobníkem a zvolíte intenzivní nebo pozvolné provonění.“

2 polohy:

Pozvolné
provonění

Intenzivní
provonění

2 polohy:

Pozvolné
provonění

Intenzivní
provonění

Esenciální oleje

Citronová tráva

Mojito

Exotické koření

Orient

Verbena

Neroli

Arganové květy

S praktickým
dávkovačem

Provence
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