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Máte chuť zažít víc?
Přemýšleli jste někdy o tom, bez čeho byste se v kuchyni rozhodně neobešli? Základem gastronomických úspěchů 
je nepochybně propojení kvalitních surovin se spolehlivými spotřebiči a kuchařským umem. Ale to není všechno.
 
Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, budete potřebovat také fantazii, kreativitu a touhu objevovat nové chutě. 
Bez odvahy experimentovat by totiž v kuchyni byla nuda. Tak proměňte přípravu jídla ve vzrušující dobrodružství, 
zapojte své blízké, bavte se a užívejte si společně strávený čas. Když se vaří s nadšením a láskou, na výsledku je to 
vždy poznat.
 
Vášeň pro dobré jídlo spojuje také Terezu z blogu FoodLover, Mariku a Jirku, kteří jsou autory blogu Kitchen story, 
i Janu a Štěpána ze Slepičárna blog. Proto se s vámi známí foodblogeři podělí o skvělé recepty i užitečné tipy,  
triky a nápady, jak proměnit vaření v kreativní zábavu.
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FoodLover
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Ten vznikl před necelými pěti lety na dovolené v Thajsku. V kuchyni Terezu baví česká klasika v podobě guláše 
nebo pečené husy, ale stejně ráda testuje recepty z různých koutů světa a vymýšlí vlastní chuťové variace.  

Kromě receptů a inspirace šíří mezi své příznivce také plátěné tašky s labužnickými potisky.

„Jídlo je společenská záležitost, takže jsem nejradši, když se sejdeme u velkého stolu, jeden od druhého  
ochutnáváme, povídáme si, pijeme k tomu dobré víno a je nám prostě fajn. I proto jsem menu automaticky sestavila 

jako večeři pro moje nejbližší. Já totiž úplně nejraději vařím pro lidi, kteří jsou mému srdci blízcí. Jsou to jídla,  
která mají rádi. Jsou v podstatě klasická, ale zároveň něčím nová, odlehčená, spojuje se v nich staré a nové.

Myslím, že každý, kdo jen trochu chce, může pro rodinu či kamarády připravit menu, které je nadchne.“

Milovnice jídla, zapálená cestovatelka,  
advokátní koncipientka, perfekcionistka  

a tak trochu nervák.

Tak sama sebe charakterizuje Tereza, autorka blogu FoodLover.
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Kořenovou zeleninu a brambory dobře očistíme a nakrájíme na stejně velké 
kostky, česnek oloupeme a stroužky necháme vcelku. Pečeme v předehřáté 
troubě v režimu Pravý horký vzduch na 180 °C asi 30 minut. Zeleninu 
vyjmeme z trouby, přendáme do hrnce, zalijeme vývarem a smetanou 
a rozmixujeme dohladka tyčovým mixérem. 

Přidáme majoránku a polévku asi 15 minut provaříme. Vždy je dobré začít 
s hustším krémem, který se dá zředit vývarem nebo smetanou.  

Na závěr polévku dochutíme citronem a podle potřeby dosolíme. 

Na talíři ozdobíme petrželkou, chlebovými krutony, pepřem  
a chilli papričkou.

Porce: 4
Čas přípravy: 60 minut

1 cibule
3 brambory
1 mrkev
½ celeru
3 stroužky česneku
1 l zeleninového vývaru
200 ml smetany ke šlehání
sušená majoránka
sůl, pepř
olivový olej
citronová šťáva
nasekaná petrželka
chilli paprička

Krémová bramboračka  
s chlebovými krutony

„Pro hezký foodstyling vyberte jednoduchý bílý talíř  
s hezkým detailem, použijte čerstvě nasekané bylinky,  

krutony a barevnou chilli papričku.“

TIP:
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Červenou řepu nakrájíme na čtvrtiny, zakápneme olivovým olejem,  
osolíme, opepříme a pečeme v alobalu v předehřáté troubě v režimu  
Pravý horký vzduch na 180 °C, až bude řepa měkká. Necháme ji  
vystydnout, nakrájíme na malé kostičky, smícháme s olivovým olejem  
a octem.

Do skleničky navrstvíme kozí sýr, řepu, vlašské ořechy a nakonec rukolu.

Porce: 4
Čas přípravy: 90 minut

2 červené řepy
sůl, pepř
olivový olej
balzamikový ocet
kozí sýr
vlašské ořechy 
rukola

Tatarák  
z červené řepy

„Nebojte se netradičního servírování.  
Barevný salát hezky vynikne třeba ve skleničkách na vodu.“

TIP:
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Maso osušíme, svážeme provázkem, osolíme, opepříme, opečeme ho  
na pánvi ze všech stran, přendáme do pekáčku a pozvolna pečeme  
v předehřáté troubě v režimu Pravý horký vzduch na 150 °C  
s teplotní sondou nastavenou na 60 °C.

Brambory omyjeme a nakrájíme na osminky. Mrkev oloupeme  
a nakrájíme na kolečka. Přendáme na plech, zalijeme olivovým olejem, 
osolíme, opepříme a přidáme najemno nasekaný rozmarýn.  
Pečeme v troubě předehřáté na 220 °C asi 20 minut.

Mezitím si připravíme tatarskou omáčku. Majonézu smícháme s okurkami, 
šalotkou a najemno nasekanou pažitkou, dobře osolíme, opepříme  
a zakápneme citronovou šťávou.

Maso nakrájíme na tenké plátky, podáváme s pečenými brambory  
a tatarskou omáčkou. Nakonec posypeme petrželkou.

Porce: 4
Čas přípravy: 60 minut

1 kg květové špičky
800 g brambor
200 g mrkve
rozmarýn
2 lžičky dijonské hořčice
2 lžíce olivového oleje

Na tatarskou omáčku:
100 g majonézy
1 najemno nasekaná šalotka
najemno nasekaná pažitka
šťáva z půlky citronu
2 najemno nasekané kyselé okurky
1 lžíce láku z okurek
petrželka na posypání

Roastbeef  
s pečenými bramborami  
a tatarskou omáčkou

„Maso si udrží hezký tvar a bude rovnoměrně propečené,  
pokud ho před pečením převážete provázkem.“

TIP:
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Bílky vyšleháme do tuhého sněhu, poté pomalu po částech přisypáváme cukr, 
který do bílků dobře zašleháme, nakonec přidáme škrob a přilijeme ocet. 
Plech vyložíme pečicím papírem, na který si nakreslíme kolečka o průměru  
7 cm, a lžící na ně naneseme pusinky. Pečeme v předehřáté troubě  
v režimu Pravý horký vzduch na 120 °C asi 60 minut. 

Mascarpone osladíme a vyšleháme balonovou metlou společně  
se smetanou. Pusinky potřeme krémem a ozdobíme ovocem.

Porce: 9 ks
Čas přípravy: 90 minut

Na pusinky:
4 bílky
200 g moučkového cukru
1 lžíce bramborového škrobu
1 lžíce octa

Na krém:
250 g mascarpone
100 ml smetany ke šlehání
1 lžíce moučkového cukru
ovoce podle libosti

Pusinky  
s krémem z mascarpone 

„Do krásně našlehaných bílků přidejte cukr, ocet a škrob.  
Po vyndání z trouby je sněhový korpus na povrchu krásně upečený, 

uvnitř je ale ještě vlhký a vláčný.“

TIP:
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Kitchen  
story
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Jejich společný blog, který dostal název Kitchen story, nejdříve fungoval jako online kuchařka pro rodinu  
a známé, ale publikum se začalo rychle rozrůstat. I proto se pár rozhodl pojmout zjištění, že Jirka trpí  

Crohnovou nemocí, jako výzvu. Marika s Jirkou o stravování důkladně přemýšlejí, hledají nové cesty a vytvářejí  
vlastní kreativní recepty. Jídlo si totiž mohou užívat i lidé se speciálním stravovacím režimem. Stačí jen chtít.

„Když jsme se dozvěděli Jirkovu diagnózu, mysleli jsme, že s blogem budeme muset skončit.  
Učili jsme se vařit i žít jinak. Ale pak jsme si řekli, že k neplánované změně přistoupíme  

jako k výzvě a na blogu ji zúročíme. A tak se snažíme ostatním ukázat, že se s podobným hendikepem  
dá plnohodnotně žít a že pořád existuje spousta možností, jak si jídlo užít a vychutnat.“

Marika a Jirka jsou parťáci  
nejen v kuchyni, ale i v životě.

Oba tvrdí, že je vaření baví odjakživa.
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Rozpálíme pánev se lžící olivového oleje.

Chřest zbavíme dřevnatého stonku, rozdělíme ho na porce po dvou  
až třech stoncích a každou zvlášť zabalíme do slaniny. Poté chřest  
ve slanině zprudka ogrilujeme.

Do hrnce dáme vařit vodu na zastřená vejce. Do vody přidáme 5 lžic  
vinného octa a sůl. Jakmile začne voda vřít, snížíme teplotu tak, aby voda 
jen lehce probublávala. Lžící vytvoříme ve vodě menší vír, do kterého  
vyklepneme vejce. Vaříme cca 3 minuty.

Opečený chřest položíme na talíř a nakonec přidáme zastřené vejce.  
Posypeme lístky čerstvého tymiánu. Vše zakápneme olivovým olejem,  
přidáme špetku soli a pepře.

Porce: 2
Čas přípravy: 25 minut

300 g zeleného chřestu
6 plátků slaniny
2 vejce
2 snítky tymiánu
vinný ocet
olivový olej
sůl, pepř

Grilovaný chřest 
se zastřeným vejcem 

„Pokud si v přípravě zastřených vajec ještě nejste jistí,  
můžete si vejce vyklepnout nejdříve do hrnečku. Bude se vám  
snáze vkládat do vody. Také platí, že čím jsou vejce čerstvější,  

tím více pevného bílku obsahují, a tak jsou pro přípravu  
zastřených vajec vhodnější.“

TIP:
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Ve větším hrnci zahřejeme lžíci olivového oleje. Šalotku s česnekem zbavíme 
slupky a nakrájíme nadrobno. Vhodíme do hrnce a necháme zesklovatět..

Špenát dobře omyjeme a přidáme do hrnce spolu s tymiánem zbaveným 
tvrdého stonku. Špenát vaříme opravdu krátce, aby jen lehce zavadnul  
a zachoval si krásně zelenou barvu.

Přilijeme zeleninový vývar, přidáme bramboru a 2-3 minuty povaříme. 
Stáhneme z plamene a pomocí stolního nebo tyčového mixéru rozmixujeme. 

Polévku přelijeme zpět do hrnce a zahřejeme na indukční desce.  
Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.

K dozdobení polévky použijeme mix nadrobno nasekaných oříšků.  
Polévku lehce zalijeme smetanou a posypeme čerstvými klíčky.

Porce: 4
Čas přípravy: 15 minut

1 šalotka
2 stroužky česneku
200 g špenátu
1 l zeleninového vývaru
1 vařená brambora
2–3 snítky tymiánu
citronová šťáva
sůl, pepř
olivový olej

K servírování:
mix oříšků
bezlaktózová smetana
klíčky

Špenátová  
polévka 

„Kvalitní vývar u nás nesmí chybět. Přidáváme ho do polévek  
a omáček, vždy máme doma v mrazáku nebo lednici zásobu  

připravenou k použití. Zeleninový vývar pozdvihne chuť polévky,  
která bude plnější. Totéž platí u omáček nebo třeba risotta.“

TIP:
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Pstruhy z obou stran lehce osolíme a opepříme. Dovnitř obou ryb  
vložíme tymián a petržel. Pekáč vymažeme olivovým olejem, dáme  
do něj oba pstruhy a zakápneme je olivovým olejem. Polovinu citronu  
rozkrájíme na měsíčky a přidáme do pekáče. Pečeme v předehřáté troubě 
v režimu Horká pára Interval / Nízká vlhkost Low na 200 °C  
přibližně 15–20 minut.

Na salát připravíme větší mísu, do níž nakrájíme na plátky fenykl,  
ředkvičky a okurku. Přidáme rukolu a promícháme.

Vytvoříme zálivku z medu, olivového oleje a citronové šťávy,  
kterou dochutíme solí a pepřem. Dobře promícháme  
a přelijeme přes připravený salát.

Druhou polovinu citronu nakrájíme na měsíčky a použijeme k servírování, 
pro potřebu lehce si rybu okyselit.

Porce: 2
Čas přípravy: 25 minut

2 pstruzi
kapka olivového oleje
citron
2 snítky tymiánu
2 snítky petržele
sůl, pepř
olivový olej

Na salát:
1 fenykl
svazek ředkviček
½ salátové okurky
rukola

Na zálivku:
1 lžička medu
100 ml olivového oleje
½ lžíce citronové šťávy
sůl, pepř

Jarní salát  
se pstruhem

„Pstruhy jsme pekli v troubě společně s koláčem a byli jsme  
překvapeni,, že souběžné pečení slané ryby i sladkého koláče proběhlo 

naprosto v pořádku. Ani jedno jídlo nemělo pachuť po tom druhém, 
i když je ryba dost aromatická. Pára v troubě zajistila koláči krásně 

křupavou krustu. A ryba byla naopak hezky šťavnatá.“

TIP:
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Pečicí formu vymažeme máslem.

Jahody zbavíme zeleného stonku, dobře je omyjeme a rozkrájíme na čtvrtiny. 
Z opláchnuté rebarbory oloupeme tvrdé slupky. Pokud máme rebarboru 
mladou, není třeba ji loupat. Nakrájíme ji na 2–3 cm velké kousky  
a smícháme s jahodami.

Jahody s rebarborou vložíme do připravené formy a posypeme  
třtinovým cukrem. Z poloviny vanilkového lusku vybereme špičkou nože  
všechna semínka a přidáme je k ovoci.

Ve zvláštní misce připravíme drobenku. Máslo smícháme s cukrem,  
mandlemi, špetkou soli a lžičkou rumu. Rukama dobře promícháme  
a vytvoříme drobenku, kterou ovoce posypeme.

Pečeme v předehřáté troubě v režimu Nízká vlhkost Low na 180 °C  
po dobu 30–40 minut nebo do zezlátnutí drobenky.

Porce: 2
Čas přípravy: 10 minut         
Pečení: 30–40 minut

100 g jahod
80 g rebarbory
30 g třtinového cukru
½ vanilkového lusku
máslo na vymazání formy

Na drobenku:
30 g másla
30 g třtinového cukru
60 g pohankové mouky
15 g mletých mandlí
2 lžíce mandlových lupínků
špetka soli
lžička rumu

Zapečené ovoce  
s mandlovou drobenkou 

„Pokud nemáte intoleranci na lepek, bude tahle dobrota  
skvělá i s klasickou polohrubou pšeničnou nebo špaldovou moukou. 

Vyzkoušejte také různé sezónní ovoce a oříšky.“

TIP:
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Slepičárna 
blog
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Jsou specialisté na přípravu tradičních českých jídel, ale nezaleknou se ani chuťových experimentů. Pokrmy zvládají 
nejen uvařit, ale také lákavě nazdobit a originálně vyfotit. Jana se Štěpánem fandí sezónním lokálním surovinám, 

milují maso i středomořskou kuchyni. Nejraději vaří pro své dvě dcery, blízké a kamarády.

„V sobotu ráno vyrážíme na Náplavku na trh. Vybíráme si od farmářů sezónní suroviny,  
z nichž přichystáme rodinný oběd. Jednak tím podpoříme lokální produkci, a současně načerpáme inspiraci,  

co si doma uvařit. Je to obvykle spontánní, a tak připravujeme to, na co zrovna máme chuť.  
Do vaření se zapojí každý, nazdobíme stůl a jídlo si užijeme společně.“

Málokterý pár  
si společné chvíle v kuchyni  

užívá tak jako Jana a Štěpán. 

Virtuální gurmánský zápisník Slepičárna blog založili v roce 2015.
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Šalotky oloupeme a nadrobno nasekáme spolu s jarní cibulkou. Orestujeme 
na pánvi na sádle dozlatova. Poté přidáme očištěná a na menší kousky 
nakrájená drůbeží játra. Vmícháme rozmarýn, tymián, sůl a pepř. 

Restujeme asi 3 minuty tak, aby játra zůstala šťavnatá. Nakonec přidáme 
nasekanou pažitku, petrželku a medvědí česnek. Část bylinek si necháme 
na ozdobu. Směs z pánve ještě zatepla rozmixujeme tyčovým mixérem.  
Na oleji opečeme na plátky nakrájenou bagetu z obou stran dozlatova. 

Navrch namažeme paštikou a ozdobíme bylinkami.

Porce: 4
Čas přípravy: 30 minut

4 šalotky
2 jarní cibulky
2 lžíce kachního sádla
500 g drůbežích jater
2 snítky rozmarýnu
2 snítky tymiánu
sůl a pepř
1 hrst nasekané pažitky
1 hrst nasekané petrželky
1 hrst nasekaného medvědího  
česneku
olej na smažení
2 bagety

Jednoduchá jarní  
drůbeží paštika

„Jak docílit toho, aby jídlo dobře chutnalo i vypadalo?  
Pokrm nejlépe vynikne na tmavém až černém talíři. Světlé krémové  
barvy naopak navodí atmosféru jara či léta, stříbro a jemný dekor  

zase působí luxusně. My rádi kombinujeme moderní a staré nádobí.  
Při servírování dáváme pozor na to, aby se nádobí neumazalo.  

Bylinky sekáme a sůl a pepř meleme obvykle nahrubo.“

TIP:
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Slepici naporcujeme na menší díly. Kořenovou zeleninu 
a houby očistíme a nakrájíme na kusy. Vše vložíme  
do pekáčku a pečeme v předehřáté troubě v režimu 
Pravý horký vzduch na 180 °C dozlatova  
asi 60 minut. Poté vše přendáme do velkého hrnce,  
zalijeme vodou, přidáme koření, bylinky a sůl.  
Při nízké teplotě táhneme, dokud se maso  
nezačne odlupovat od kostí, minimálně 3 hodiny.  
Vývar slijeme a použijeme do polévky. 

Na másle orestujeme nadrobno nakrájenou kořenovou 
zeleninu, poté přidáme nasekaný řapíkatý celer  
a zalijeme vývarem. Vaříme, dokud není zelenina na 
skus. Na závěr přidáme nasekané bylinky, medvědí  
česnek, jarní cibulky, hrášek, na plátky nakrájené  
ředkvičky, obrané maso a domácí nudličky. Vaříme  
ještě 3 minuty. Dochutíme solí a pepřem. Servírujeme  
do misek a před podáváním ozdobíme bylinkami.

Porce: 4
Čas přípravy: nejméně 4 
hodiny

1 slepice (nebo menší kuře)
1 petržel
1 mrkev
½ celeru
kousek pórku
1 cibule

2 žampiony
6 kuliček pepře
2 bobkové listy
3 kuličky nového koření
tymián
nať petržele a celeru (ne-
musí být)
2 lžičky soli
2 l vody

Porce: 4
Čas přípravy: 40 minut

2 lžíce másla
1 mrkev
1 petržel
¼ celeru
3 řapíky celeru
1,2 l slepičího vývaru
200 g masa z vývaru

1 hrst nasekané petrželky
1 hrst nasekané pažitky
½ hrsti nasekaného libečku
1 hrst nasekaného  
medvědího česneku
2 jarní cibulky
150 g čerstvého hrášku
8 ředkviček
2 hrsti domácích nudliček

Základní slepičí vývar

Jarní slepičí polévka
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„Vývar dostane tu správnou barvu a chuť,  
když si maso a zeleninu dopředu upečete  

v troubě dozlatova.“

TIP:
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Bylinky opláchneme a osušíme v čisté utěrce. Sýry nastrouháme  
a slunečnicová semínka nasucho orestujeme na pánvi. Vše přendáme  
do vysoké nádoby, přidáme olej, sůl, pepř a rozmixujeme  
tyčovým mixérem do jemného pesta. 

Připravíme si nudle. Na vál nebo pracovní plochu přesejeme mouku,  
do středu uděláme důlek a do něj vyklepneme celá vejce. Nožem nebo 
vidličkou zapracováváme mouku z krajů do středu. Jakmile se vše propojí,  
rukama vypracujeme hladké těsto, které musí být pružné a lehce lepivé.  
Pak ho necháme alespoň 30 minut odpočinout v lednici. 

Poté těsto vyválíme na pláty tenké 1 mm, které v nástavci na robotu  
nakrájíme na širší nudle (tagliatelle). Vaříme je v osolené vodě asi 3 minuty.  
Těstoviny slijeme a ještě horké promícháme s pestem. Rozdělíme na talíře  
a posypeme parmazánem a slunečnicovými semínky. 

Můžeme i zlehka zakapat olivovým olejem.

Porce: 4
Čas přípravy: 40 minut

Na pesto:
2 hrsti medvědího česneku
4 hrsti bazalky
30 g parmazánu + na posypání
30 g pecorina
20 g slunečnicových semínek + na 
posypání
100 ml extra panenského olivového 
oleje
sůl a pepř

Na nudle:
400 g hladké mouky + na podsypání
3 vejce
100 ml vody
sůl

Pesto z medvědího česneku  
s domácími těstovinami 

„Těsto na čerstvé těstoviny rychle schne, proto ho dávám  
v mikrotenovém sáčku odpočinout do chladničky,  

aby nebylo okoralé. Práci s těstem usnadní navlhčené ruce.“

TIP:
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Zahřejeme mléko, do něj rozdrobíme droždí, přidáme jednu lžíci cukru  
a necháme v teple vzejít kvásek, což potrvá asi 5 minut. Mezitím do prosáté 
mouky dáme cukry, najemno nastrouhanou kůru z citronu, žloutky  
a nahřáté máslo. Přidáme vzešlý kvásek a v robotu vypracujeme  
hladké těsto. To necháme v teple hodinu kynout. 

Mezitím utřeme tvaroh s třtinovým a vanilkovým cukrem a žloutkem,  
přidáme snítky tymiánu a pár nadrobno nakrájených jahod. Zbylé jahody  
nakrájíme na plátky. Nakynuté těsto vyválíme na pomoučeném válu  
do kruhu o něco většího, než je forma. Formu vymažeme máslem  
a vysypeme moukou. Vyválené těsto do ní rozložíme, potřeme ho  
tvarohovým krémem, ale okraje necháme čisté. Ozdobíme plátky jahod  
a snítkami tymiánu. Okraje koláče pomažeme rozehřátým máslem. 

Pečeme v páře v režimu Horní a spodní ohřev na 150 °C dozlatova  
asi 40 minut. Hotový koláč můžeme ozdobit tymiánem  
a zlehka posypat moučkovým cukrem.

1 forma o průměru 24 cm
Čas přípravy: 70 minut + kynutí

150 ml plnotučného mléka
21 g čerstvého droždí
2 lžíce třtinového cukru
1 lžíce domácího vanilkového cukru
300 g hladké mouky + na zasypání 
těsta + na vysypání formy
kůra z citronu
2 žloutky
100 g másla + na vymazání formy

Na náplň:
250 g plnotučného tvarohu
2 lžíce třtinového cukru
1 lžíce domácího vanilkového cukru
1 žloutek
tymián
300 g jahod
moučkový cukr na posypání

Kynutý koláč  
s tvarohem a jahodami 

„Úprava v páře kynutému těstu prospívá, náplň i okraje koláče,  
které mají sklony rychleji zlátnout a praskat, se upečou krásně  

rovnoměrně. Okraje těsta během pečení potírám rozehřátým máslem  
s kapkou tuzemáku, mlékem nebo rozšlehaným vejcem.“

TIP:
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Spotřebiče, které vylepší vaše výsledky

Multifunkční parní trouba  
Electrolux EOB8757AOX

Pečení v páře:

K získání nejlepších kulinářských chutí šéfkuchaři kombinují vaření v páře s horkým vzduchem.  
Trouba CombiSteam Deluxe nabízí tři stupně vaření v páře, díky nimž dosáhnete stejných a dokonalých výsledků.  
Pára uchová surovinám potřebnou vlhkost, nevysušuje je, zvýrazní jejich chuť a podtrhne přirozenou strukturu.  
Vychutnejte si šťavnaté maso, chléb s křupavou zlatavou kůrkou či zeleninu, která si zachová barvu i cenné vitamíny.

Teplotní sonda – S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá  
ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne  
požadované úrovně.

Systém UltraFan Plus – Díky XL ventilátoru, který zajistí rovnoměrné proudění horkého vzduchu v celé troubě,  
budete moci péct jídla až ve třech úrovních najednou.

Snadné čistění párou – Parní trouba se velmi snadno čistí. Parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu  
a skvrny jemným působením páry.

Hladké a tiché zavírání – Když spěcháte a nemáte čas opatrně zavírat troubu, vyjde vám vstříc tento model,  
který to díky funkci tlumeného dovírání hladce a tiše zvládne.
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Indukční varná deska  
Electrolux EHX6455FHK

Indukční vaření je rychlé, přesné a pohodlné. 
Indukční deska se zahřívá mnohem rychleji než 
kterýkoli jiný typ varné plochy, a tak s ní můžete 
vyčarovat lahodné pokrmy za výrazně kratší dobu. 
Precizní posuvné ovládání navíc umožňuje v mžiku 
přejít od prudkého opékání k mírnému varu.  
Využijte benefitů indukční varné desky,  
abyste si mohli jídlo skutečně vychutnat.

Varná plocha FlexiBridgeTM vám poskytne dostatek 
prostoru pro přípravu hned několika oblíbených  
pokrmů. Indukční deska totiž dokáže spojit  
až čtyři různé varné zóny a důmyslně je kombinovat 
podle jídel, která připravujete. 

Prostřednictvím technologie Hob2Hood zapne  
vaše varná deska odsavač par a přizpůsobí sací 
výkon aktuální přípravě jídla. Můžete tak vařit,  
pražit nebo smažit, aniž byste museli na odsávání 
dokonce jen pomyslet. 

Robot   
Electrolux EKM3700

Vaříte pro velkou rodinnou sešlost nebo jen na  
večeři s přáteli? Kdykoli potřebujete více než dvě 
ruce, kuchyňský robot z řady Love your day vám 
nabídne výkonný 800W motor, který zvládne  
všechno náročné hnětení, šlehání, mixování  
a mnohé další.

Robot má také bohaté příslušenství, mixér,  
mlýnek na maso, sadu struhadel a mísu  
z nerezové oceli o objemu 4 l. 
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Ingredience, která pozvedne každé jídlo? Kreativita!  
Nechte se inspirovat, zapojte fantazii a proměňte vaření v zábavu.  

Objevte s námi lahodné pokrmy a nové kombinace chutí.  
Tvořte zážitky. Tvořte vzpomínky. Mějte chuť zažít víc.

www.electrolux.cz
www.chutzazitvic.cz

 electroluxceskarepublika

#chutzazitvic #Electrolux #MakeLifeDelicious


