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Drahí milovníci dobrého jedla a domácej 
kuchyne,

po náročných prvých mesiacoch roka 
2021 konečne prichádza jar s prísľubom 
krásneho počasia a snáď aj príjemných 
zážitkov. Kým sa však situácia zlepší, 
rozhodli sme sa pre vás pripraviť zau-
jímavé čítanie s tipmi a receptami, aby 
vám čakanie príjemnejšie ubiehalo. 
Môžete sa tešiť na jarné menu, ktoré 
pre vás pripravil šéfkuchár Martin Kol-
ník. Nezabudli sme ani na jarný reštart 
a na nasledujúcich stránkach prinášame 
niekoľko originálnych receptov, ako sa 
doma zdravšie stravovať. Vieme, aké je 
niekedy ťažké si zabaliť jedlo na cestu 
do práce alebo na výlet, aby ste ho do-
niesli v poriadku bez nehôd, preto pre 
vás máme niekoľko tipov na šikovných 
pomocníkov, ktorí sa pohodlne zmestia 
do tašky alebo batohu.

Skrátka máte pred sebou druhé číslo 
magazínu Tefal Revue, ktorý vás bude 
sprevádzať svetom kuchynských po-
mocníkov, ponúkne vám inšpiráciu pre 
každodenné varenie i výnimočné oka-
mihy a poradí aj pár tipov v starostlivosti 
o domácnosť.

Varenie nikdy nebolo jednoduchšie.

Váš TEFAL

Editoriál
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Nie je náhodou, že práve tento rok značka 
Tefal s  hrdosťou predstavuje revolučnú 
novinku. Rad nepriľnavých hrncov a pan-
víc Unlimited Anti -Scratch s odolnosťou 
voči extrémnym podmienkam. Práve pred 
67 rokmi Francúz Marc Grégoire na radu 
manželky aplikoval na panvice nepriľnavý 
povrch a výsledok bol úplne ohromujúci! 
Tento krok zásadným spôsobom uľahčil 
život všetkým, čo radi varia.
Písal sa rok 1954, keď vo francúzskom meste 
Sarcelles jeden muž dal na radu svojej múdrej 
manželky a aplikoval nepriľnavý povrch na 
panvicu - o dva roky neskôr položili základ 
známej značky kuchynského riadu a spot-
rebičov. TEFAL ako prvá značka na svete 
začala vyrábať panvice a riad s nepriľnavým 
povrchom. Počas uplynulých rokov značka 
TEFAL priniesla celý rad inovatívnych riešení 
a tento rok oslavuje 65 rokov svojho pôso-
benia na trhu. Nikto z nás si nevie predstaviť 
svoju domácnosť bez sady kvalitných panvíc. 

Revolučný rad panvíc TEFAL vášmu vare-
niu dodá skutočne nový rozmer. Súčasťou 
novej série je tiež kuchynský riad Unlimited 
Anti -Scratch s odolnosťou voči extrémnym 
podmienkam - v kuchyni s nimi budete pri-
pravovať pokrmy ako správny šéfkuchár. 
Úprava proti poškriabaniu, nepriľnavosť 
a odolnosť, to je tá správna voľba panvice, 
s ktorou spoznáte rozdiel.
„Až 6x odolnejší povrch je pre mňa najkľú-
čovejšou vlastnosťou týchto panvíc, pretože 
môžem používať iba jeden nástroj a nemu-
sím striedať kovové, plastové alebo drevené 
nástroje. Ďalšou skvelou vlastnosťou je, že 
rýchlejšie a rovnomernejšie rozvádza teplo 
takže steak alebo iná surovina, ktorú budete 
v panvici pripravovať sa vám rýchlejšie a lep-
šie prepečie,“ upresňuje šéfkuchár Martin 
Kolník.
Nový nepriľnavý povrch Titanium Anti-
-Scratch je až šesťkrát odolnejší proti po-
škriabaniu a dno je kompatibilné so všetký-

mi varnými doskami. Keď panvica dosiahne 
ideálnu teplotu pre vyprážanie, indikátor 
Thermo -Signal, známe červené koliesko 
uprostred panvice, novo v dizajne presý-
pacích hodín, zmení farbu a hodiny zmiznú. 
Tým značí, že panvica dosiahla dokonalú tep-
lotu pre vyprážanie. Dno Thermo -Fusion 
sa extrémne rýchlo ohrieva a tým zaisťuje 
rovnomerné rozloženie tepla k perfektnému 
vyprážaniu. Vďaka nepriľnavému povrchu je 
varenie pohodlné a čistenie veľmi rýchle.
Nová séria panvíc obsahuje celú škálu veľ-
kostí a druhov: od palacinkovej panvice pre 
skvelé raňajky, panvice na prípravu steakov, 
až po panvicu wok pre prípravu ázijských 
delikates. Šikovní pomocníci, ktorí by nemali 
chýbať v žiadnej kuchyni. Nepriľnavé hrnce 
a panvice vám umožnia variť s minimálnym 
množstvom tuku alebo úplne bez, bez toho 
aby sa jedlo na panvici prichytilo.

Nepriľnavá panvica, to je Tefal. Už 65 rokov!

UNLIMITED PANVICA 28 CM
G2550672

Panvica TEFAL UNLIMITED 28 cm odolná 
proti poškriabaniu, pre všetky druhy sporá-
kov, ľahké čistenie, 100% bezpečná, výkonná 
s nepriľnavým povrchom, funkcia Thermo 
Signal™. Vyrobené vo Francúzsku. Odporú-
čaná predajná cena: 51,90 €

UNLIMITED PALACINKOVACIA PAN-
VICA 25 CM
G2553872

Panvica na palacinky TEFAL UNLIMITED 
25 cm odolná proti poškriabaniu pre všetky 
druhy sporákov, ľahké čistenie, 100% bezpeč-
ná, výkonná s nepriľnavým povrchom, funkcia 
Thermo signal™. Vyrobené vo Francúzsku.
Odporúčaná predajná cena: 41,90 €

UNLIMITED PANVICA WOK 28
G2551972

Panvica wok TEFAL UNLIMITED 28 cm odolná 
proti poškriabaniu pre všetky druhy sporákov, 
ľahké čistenie, bezpečná, výkonná s nepriľna-
vým povrchom, funkcia Thermo signal™. Vyro-
bené vo Francúzsku.
Odporúčaná predajná cena: 59,90 €
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Inšpirácia prírodou! Tak vznikol nový rad revo-
lučných panvíc Natural Force, ktorý používa mi-
moriadne odolný teflón Mineralia+, ktorý zlučuje 
prírodné minerály a skvelé nepriľnavé vlastnosti 
pre nízkotučné varenie.

Prirodzene odolná 
panvica Natural Force

NATURAL FORCE PANVICA 28 CM
G2660672

Panvica TEFAL NATURAL FORCE 28 cm, s odol-
ným nepriľnavým povrchom Mineralia+, ľahké čis-
tenie, funkcia Thermo signal™, kompatibilná s in-
dukciou. Vyrobené vo Francúzsku. Odporúčaná 
predajná cena: 49,90 €

NATURAL FORCE PALACINKOVACIA 
PANVICA 25 CM
G2663872

Panvica na palacinky TEFAL NATURAL FORCE 
25 cm, s odolným nepriľnavým povrchom Minera-
lia+, ľahké čistenie, funkcia Thermo signal ™, kom-
patibilná s indukciou. Vyrobené vo Francúzsku.
Odporúčaná predajná cena: 47,90 €

NATURAL FORCE PANVICA WOK 28 CM
G2661972

Panvica wok TEFAL NATURAL FORCE 28 cm 
perfektná pre ázijské recepty, s odolným nepri-
ľnavým povrchom Mineralia+, ľahké čistenie, 
funkcia Thermo signal™, kompatibilná s induk-
ciou. Vyrobené vo Francúzsku.
Odporúčaná predajná cena: 75,90 €

4



Ohromte návštevu delikátnymi pokrmami 
pripravenými v Optigrill Elite alebo verzii 
Optigrill Elite XL značky Tefal. S týmto ši-
kovným pomocníkom už nie ste limitovaní 
ani počasím. Skvelé grilované pochúťky si 
totiž ľahko pripravíte aj v pohodlí domova. 
Oslávte koniec pôstu prepečeným steakom, 
lahodne ugrilovanou rybou alebo vynikajú-
cou zeleninou.
Užívajte si dokonalé grilovanie celoročne, 
bez ohľadu na počasie. Spoľahlivý kuchynský 
pomocník Optigrill Elite XL GC760D30 je 
vysoko výkonný domáci elektrický kontaktný 
gril. Novo ponúka XL kapacitu, vďaka ktorej 
môžete pripraviť pokrmy až pre osem osôb. 
Nové inovatívne rozhranie ponúka vysoko 
intuitívneho grilovacieho asistenta, ten vás 
bude prevádzať pokynmi krok za krokom. 
Šéfkuchárom sa tak môže stať naozaj každý. 
Pripravíte tak úplne bez problémov dokonale 
ugrilované mäso (alebo zeleninu) presne tak, 
ako ich máte najradšej. Inteligentná techno-
lógia s príkonom 2200 W sa automaticky 
prispôsobí hrúbke a veľkosti mäsa. Či už je 

vaším favoritom krvavý, stredne prepečený 
alebo úplne prepečený steak - bude vždy 
pripravený na mieru priamo pre vás. Funk-
cia prudkého opekania zabezpečí absolútne 
lahodné výsledky a dokonalé restovanie pre 
kusy mäsa s neodolateľnými ugrilovanými 
prúžkami, mäso tak bude chrumkavé navo-
nok a šťavnaté vnútri.
Vyberať môžete zo 16 automatických 
programov: okrem klasickej prípravy steakov, 
kuracieho mäsa, rýb a zeleniny, vyskúšajte 
novinky - dokonale pripravené jahňacie mäso 
a vegetariánske burgery, a to bez nutnosti 
akéhokoľvek dozerania. Ak by vám náhodou 
dochádzala inšpirácia k  vareniu, môžete 
nahliadnuť do priloženej kuchárskej knihy, 
tá okrem iného obsahuje aj inšpiráciu k XL 
receptom pre veľké rodiny alebo špeciál-
ne príležitosti. Veľkým plusom je aj čistenie 
grilu, šikovný dizajn s nepriľnavými doskami 
a zberačom štiav zaisťuje celkom jednoduché 
čistenie. Platničky sú vyberateľné a vhodné 
do umývačky.

Tefal Optigrill Elite GC750 ponúka celkom 
12 automatických programov - baklažán, 
paprika, paradajka, zemiaky, plody mora, 
ryby, slanina, steak, burger, kurča, klobásy 
alebo panini. Využiť môžete aj mód manuál-
neho nastavenia - jedlo si prichystáte presne 
podľa svojich predstáv! Sám spočíta hrúbku 
mäsa a následne ugriluje postupne na rare, 
medium a well done, pričom vás vždy upo-
zorní, aby bolo mäso presne podľa vašich 
predstáv. Pre chrumkavý povrch grilova-
ných jedál, stačí zapnúť funkciu prudkého 
opekania a na nepriľnavej grilovacej ploche 
môžete pripraviť až 5 porcií naraz. Grilovacie 
platne môžete jednoducho vybrať a vložiť 
do umývačky. Tefal Optigrill Elite GC750 
je navyše veľmi skladný a využiť ho môžete 
na balkóne alebo trebárs aj na dovolenke pri 
mori. Užívajte si grilovanie po celý rok, a to 
za každého počasia!

OPTIGRILL ELITE XL
GC760D30

Elektrický kontaktný gril, stol-
ný a prenosný, príkon 2200 W, 
počet programov 16, materiál 
grilu oceľ, materiál grilovacej 
plochy liaty embosovaný hliník, 
grilovacia plocha 800 cm2, počet 
grilovacích plôch 2, odkvapká-
vacia nádoba, regulácia teploty, 
automatický senzor grilovania, 
vyberateľné grilovacie plochy, 
nepriľnavý povrch a časovač.
Odporúčaná predajná cena: 
359 €

OPTIGRILL ELITE
GC750D30

Elektrický kontaktný gril, stol-
ný a prenosný, príkon 2000 W, 
počet programov 12, materiál 
grilu nerez, materiál grilovacej 
plochy liaty embosovaný hli-
ník, grilovacia plocha 600 cm2, 
počet grilovacích plôch 2, od-
kvapkávacia nádoba, regulácia 
teploty, automatický senzor 
grilovania, vyberateľné grilo-
vacie plochy, nepriľnavý po-
vrch. Odporúčaná predajná 
cena: 308 €

NAPÍŠTE RECENZIU A ZÍSKAJTE DARČEK! 
AKCIA PLATÍ DO 30. 6. 2021 

VIAC TU

Po pôste poriadna 
hostina 
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Jar v kuchyni
Po dlhej zime sa radujeme z každého slnečného dňa, ktorý nás láka k práci na záhradke 
alebo dlhým prechádzkam. Jarné slniečko je ale tiež veľmi náročné na našu energiu, preto
máme chuť po akejkoľvek vonkajšej aktivite na niečo voňavé a sladké. Upečte si ľahko váš 
najobľúbenejší dezert k zaslúženej káve…

Naozajstným pomocníkom pre vás vždy 
bude kuchynský pákový robot Tefal Mas-
terchef Grande QB813D38. Poradí si aj so 
zložitými kulinárskymi úlohami od šľahania, 
mixovania, strúhania, hnetenia, odšťavova-
nia až po mletie mäsa. Masterchef Grande 
je vybavený motorom s príkonom 1500 W 
a misou s objemom 6,7 litra, v ktorej zvládne-
te naraz spracovať až 2,6 kg cesta. Kuchyn-
ský robot Masterchef Grande ocení každý 
domáci cukrár, ktorý rád pečie a pripravuje 
sladké dezerty. Pri miešaní sa hlava robo-

ta a miešací nadstavec pohybujú opačným 
smerom proti sebe, čo zaisťuje rýchle vý-
sledky a jednoliate cesto. Vďaka technológii 
Flex Whisk zaistí šľahacia metla dokonalý 
nadýchaný sneh z  jediného vajca, hneta-
cí hák z liateho kovu pomôže pripraviť tie 
najhutnejšie slané i sladké cestá. Príslušen-
stvo z nerezovej ocele obsahuje strúhadlá 
a krájače pre rôznu hrubosť spracovania, 
mixovací nadstavec s objemom 1,5 l, miesiaci 
hák, metlu na šľahanie, metlu a mlynček na 
mäso. Mixér využijete na prípravu lahodných 

smoothies, koktejlov alebo na drvenie ľadu. 
Nádobu možno veľmi ľahko a rýchlo umyť. 
S nadstavcom na mletie mäsa pripravíte čer-
stvé tatárske bifteky, mäsové guľky i profe-
sionálne hamburgery. Mlynček na mäso sa 
dodáva s tromi vymeniteľnými mriežkami 
na jemné, stredne hrubé a  hrubé mletie. 
Pribalené je aj príslušenstvo na mletie klo-
bás. Dokonale prepracovaný kovový dizajn 
a misa so zrkadlovým efektom sú potom už 
len pomyselnou čerešničkou na torte.

MASTERCHEF GRANDE
QB813D38

Kuchynský robot, planetárny spôsob miešania, prí-
kon 1500 W, objem misy 6,7 l, materiál misy nerez, 
kovový materiál plášťa, počet rýchlostí 8, tlačidlo 
pulse (turbo), miesiaci hák, šľahacia metla, miešač, 
mlynček na mäso, mixér, krájacie a strúhacie prís-
lušenstvo, farba nerezová.
Odporúčaná predajná cena: 769 €
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NAPIŠTE RECENZI A ZÍSKEJTE DÁREK! 
VÍCE NA HTTPS://PROMO.TEFAL.CZ/VELIKONOCE 

AKCE PLATÍ DO 30. 6. 2021

Deti do kuchyne patria!

MASTERCHEF GOURMET BAKING WITH 
KIDS
QB51K138

1100 W kuchynský robot TEFAL Masterchef Gour-
met Baking With Kids, 8 rýchlostí a pulzná funkcia, 
4,6 l, nerezová misa, technológia Flex Whisk, kom-
pletná sada na pečenie pre deti, cukrárske nadstav-
ce, odmerky. Odporúčaná predajná cena: 385 €

Multifunkčný kuchynský robot Tefal Mas-
terchef Gourmet Baking With Kids je skvelý 
prístroj pre celú rodinu. A čím je tak iný? 
Obsahuje špeciálnu detskú súpravu s re-
ceptami pre hravé, farebné a zábavné pe-
čenie. Vo vybavení si deti určite obľúbia 
formičky na bábovky v tvare zvieratiek aj 
pečiatky na sušienky. Masterchef Gourmet 
Baking With Kids ponúka tak úplne nový 
spôsob, ako tráviť kvalitne čas a vytvárať 
nezabudnuteľné zážitky spoločne s deťmi 
v zamúčenej kuchyni…

NAPÍŠTE RECENZIU 
A ZÍSKAJTE DARČEK! 

AKCIA PLATÍ DO 
30. 6. 2021 

VIAC TU
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Jarné dni naberajú na sile a s nimi prichádza 
chuť na pečené dobroty s čerstvým ovocím, 
ktoré začína pribúdať na zeleninárskych 
pultoch. Aby ste tohtoročné pečenie zvládli 
s väčšou ľahkosťou, predstavujeme vám 
nové formy Delibake značky Tefal. Vo forme 
na biskupský chlebíček Delibake J1640174 
môžete upiecť napríklad aj tradičnú plnku. 
Vďaka svojmu nepriľnavému povrchu je jed-
noduché nielen vybratie pečených dobrôt, 
ale aj jej čistenie, s ktorým tieto sviatočné 
dni nebudete musieť strácať čas. Kvalitná 
oceľ, z ktorej je forma vyrobená zabezpečí, 
že s vami tento pomocník vydrží ešte nie-
koľko rokov. So svojím minimalistickým di-

zajnom navyše zapadne do každej kuchyne.
Formy na pečenie Tefal Delibake sú vyrobe-
né z vysoko kvalitnej uhlíkovej ocele, s ne-
meckým know -how a predstavujú zaručený 
kľúč k úspechu! Aj tie najzložitejšie recepty 
sú vďaka nepriľnavému povrchu jednoduché, 
možno ich z foriem ľahko vyklopiť a výborne 
sa čistia. Nepriľnavý povrch Tefal je technická 
vrstva vyrobená z polyméru s označením 
PTFE (polytetrafluoretylén) a práve ten ur-
čuje pri riade nepriľnavé vlastnosti. PTFE je 
zo zdravotného hľadiska natoľko nezávadný, 
že je častokrát využívaný v zdravotníctve 
k  povrchovej úprave kardiostimulátorov 
a  miniatúrnych trubičiek nahradzujúcich 

tepny.
S  formou na bábovku Tefal Delibake 
J1640274 22 cm si užite sladkú chuť úspe-
chu aj u tých najzložitejších receptov! Ne-
priľnavý povrch formy na bábovku zaisťuje 
jednoduché vyklopenie, uľahčuje pečenie 
a ľahko sa čistí.
Tefal Delibake s  odnímateľným dnom 
J1641574 28 cm disponuje odnímateľným 
dnom, takže môžete podklad tiež použiť ako 
servírovací tanier, čo vám ušetrí ďalší krok! 

Delikatesy zn. Delibake

DELIBAKE 
FORMA NA BISKUPSKÝ 
CHLEBÍČEK 30 CM
J1640174

Forma na pečenie na biskupský 
chlebíček, vyrobená z uhlíkovej 
ocele, pevný a odolný materiál 
s dlhou životnosťou, nepriľnavý 
povrch pre ľahké vybratie z formy 
a čistenie, vyrobené v Nemecku.
Odporúčaná predajná cena: 
8,90 €

DELIBAKE FORMA NA BÁBOVKU 22 CM
J1640274

Forma na pečenie na bábovku, vyrobená z uhlíkovej 
ocele, pevný a odolný materiál s dlhou životnosťou, 
nepriľnavý povrch pre ľahké vybratie z formy a čis-
tenie, vyrobené v Nemecku.
Odporúčaná predajná cena : 13,90 €

DELIBAKE ROZKLADACIA FORMA 23 CM
J1641274

Forma na pečenie na tortu, rozkladacia, vyrobená z uh-
líkovej ocele, pevný a odolný materiál s dlhou život-
nosťou, nepriľnavý povrch pre ľahké vybratie z formy 
a čistenie, vyrobené v Nemecku.
Odporúčaná predajná cena : 11,90 €

DELIBAKE FORMA PIŠKÓT 28 CM
VYBERATEĽNÉ DNO
J1641574

Forma na pečenie na korpusu, vyberateľné dno, 
vyrobená z uhlíkovej ocele, pevný a odolný materiál 
s dlhou životnosťou, nepriľnavý povrch pre ľahké 
vybratie z formy a čistenie, vyrobené v Nemecku.
Odporúčaná predajná cena: 15,90 €
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Pripravte sa na pečenie!

Ak máte radi klasiku, máme pre vás bezkon-
kurenčného pomocníka! Ručný šľahač Tefal 
Prep‘Mix, taký, na aký sa spoliehali už naše 
babičky, sa so svojím vysokým výkonom po-
stará ako o ľahké, tak hutné zmesi. Disponu-
je 5 rýchlosťami, vďaka ktorým splní všetky 
vaše potreby. Súčasťou balenia sú nerezové 
šľahacie metly pre dokonalé vyšľahanie ľah-
kých zmesí ako je napríklad majonéza alebo 
šľahačka a zároveň i nerezové háky, ktoré si 
poradia so spracovaním akéhokoľvek hustej-
šieho cesta, vrátane cesta na chlieb či pizzu. 
Šľahač je jedinečný vďaka svojmu tyčovému 
nadstavcu v  nerezovom prevedení, ktorý 
spoľahlivo nahradí akýkoľvek ponorný mixér. 
Tefal Prep‘Mix zaistí komfort pri varení a vďa-
ka stabilnej odkladacej ploche zostane vaša 
kuchyňa čistá.

HAND MIXER  
PREPMIX+ 2V1
HT460138

Ručný mixér Tefal Prep‘Mix+, ideálny 
pre šľahanie aj prípravu cesta, elektrický 
mixér s výkonným motorom s príkonom 
500 W, 5 rýchlostí, nastavenie Turbo, 
2 šľahacie metly, 2 hnetacie háky, nere-
zová oceľ.
Odporúčaná predajná cena: 51,90 €

HAND MIXER PREPMIX+ 3V1
HT462138

Ručný mixér Tefal Prep‘Mix+, ideálny pre šľahanie aj 
prípravu cesta, kuchynský mixér s výkonným moto-
rom s príkonom 500 W, 5 rýchlostí, nastavenie Turbo, 
2 šľahacie metly, 2 hnetacie háky, nadstavec pre ručné 
mixovanie, nerezová oceľ. Odporúčaná predajná cena: 
59,90 €

PREP‘MIX+  3V1
HT461138

Ručný mixér Tefal Prep‘Mix+, ideálny pre šľahanie aj 
prípravu cesta, ručný mixér s výkonným motorom s prí-
konom 500 W, 5 rýchlostí, nastavenie Turbo, 2 šľahacie 
metly, 2 hnetacie háky, nadstavec pre ručné mixovanie.
Odporúčaná predajná cena: 52,90 €
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JARNÉ MENU PODĽA MARTINA KOLNÍKA

PEČENÉ JAHŇACIE 
KOTLETY 
S HRÁŠKOVÝM PYRÉ, 
BRYNDZA, RAKYTNÍK, 
VÍNOVÁ OMÁČKA
• Kotlety 200g
• Hrášok 150g
• Smotana 26% 0,2dcl
• Maslo 100g
• Bryndza 20g
• Červené víno 0,2dcl
• Rakytník 0,10g
• Cukor kryštálový 100g
• Cibuľa 2ks
• Cesnak 2 strúčiky
• Soľ
• Korenie čierne
• Čerstvé bylinky podľa chuti
• Olej 

Mäso:
Jahňacie kotlety naporcujeme, posolíme 
a okoreníme. Dáme na plech spolu s prekro-
jenou cibuľou a cesnakom,pridáme olej a pe-
čieme vo vyhriatej rúre na180 stupňov cca 
25 minút.
Hráškové pyré:
Hrášok uvaríme v slanej vode, precedíme 
a dáme do mixéra. Pridáme 50g masla, smo-
tanu a rozmixujeme. Po rozmixovaní dáme do 
sitka a prepasírujeme do hladka. Dochutíme 
soľou. 

Vínová omáčka:
Na rozohriatej panvici necháme skarameli-
zovať cukor, do ktorého následne pridáme 
červené víno. Necháme redukovať približne 
10 minút na miernom ohni. Potom odstavíme 
z ohňa a pridáme maslo. Dochutíme soľou 
a korením.

Rakytník, bryndzu a bylinky pridávame na 
tanier podľa chuti. 

Tip: Spolu s mäsom môžeme dať piecť aj ko-
reňovú zeleninu a pridať tymián. Jedlu dodá 
skvelú chuť a zeleninu môžeme použiť ako 
prílohu pre ľudí s intoleranciou na mliečne 
výrobky.

ZUBÁČ NA BYLINKÁCH 
S MRKVOVÝM PYRÉ, 
MLADÝ HRÁŠOK, 
VAJEČNÁ ESPUMA 
A PEČENÝ CITRÓN
• Zubáč 200g
• Mrkva 150g
• Smotana 26% 0,2dcl
• Maslo 110g
• Citrón 1ks
• Hrášok lusk 0,40g
• Vaječné žĺtok 2ks
• Soľ
• Korenie čierne 
• Kôpor 0,05g
• Petržlenová vňat 0,05g
• Bylinky na dozdobenie 
• Olej 

Zubáča narežeme pozdĺžne cez kožu. Osolí-
me a okoreníme. Dáme opekať na rozohriatu 
panvicu s olejom,kožou nadol. Pridáme by-
linky, citrón a opekáme z každej strany cca 
4 minúty na miernom ohni. Upečený citrón 
použijeme na dozdobenie jedla.

Mladý hrášok
Na rozpálenú panvicu pridáme kocku 
masla,ktorú necháme rozpustiť.Následne 
pridáme hrášok a opekáme cca 3 minúty. 
Dochutíme soľou a korením.

Pyré z pečenej mrkvy
Mrkvu očistíme a nakrájame na kolieska. 
Dáme na plech,pridáme soľ, korenie a dáme 
piecť na 180 stupňov po dobu 35 minút. Upe-
čenú mrkvu dáme do mixéra, pridáme maslo, 
smotanu 26% a rozmixujeme do hladka.

Vajíčková espuma
Do nádoby nad vodný kúpeľ dáme maslo, 
ktoré necháme rozpustiť, pridáme vaječ-
né žĺtka a spolu šľaháme nad parou až do 
zhustnutia. Nakoniec dochutíme citrónovou 
šťavou, soľou a korením. Prelejeme do šľa-
hačkovej flaše,na prípravu použijeme 2ks 
bombičiek,premiešame,dáme stuhnúť do 
chladničky.Po uplynutí 20 minút je vhodná 
na použitie.
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AVOKÁDOVÁ POMA-
ZÁNKA, PREPELIČIE 
VAJÍČKO, ŠPARGĽA, 
SLANINOVÝ CHIPS 
A MLADÁ ZELENINA
• Avokádo 1ks
• Cibuľa 1ks (menšia)
• Cherry paradajky 2ks
• Cesnak 2strúčiky
• Olivový olej 1PL
• Soľ
• Korenie
• Patizón 3ks
• Špargľa biela 2ks
• Slanina 0,60g
• Prepeličie vajíčko 2ks
• Soľ
• Korenie
• Bylinky (na dozdobenie)

 
Avokádo očistíme, zbavíme kôstky a dáme 
do mixéra. Pridáme cibuľu, cherry paradajky, 
cesnak, olivový olej, soľ a korenie. Všetko 
spolu rozmixujeme na hladký krém. 

Patizón a špargľu nakrájame (špargľu očistí-
me a odrežeme konce), dáme na rozpálenú 
panvicu s maslom a opekáme 4 minúty na 
miernom ohni.

Slaninový chips
Na rozpálenú panvicu položíme 2 plátky 
slaniny a opekáme z oboch strán až do vy-
pečenia.

Nátierku dávame na chlieb, spolu so zeleni-
nou a slaninovým chipsom. Na dozdobenie 
používame bylinky (najlepšie mladé výhonky 
hrášku, reďkovky a prepeličie vajíčka).

OVOCNÝ POHÁR 
S MASCARPONE 
• Piškóty 1balík
• Káva 0,2dcl
• Vanilkový cukor 1PL
• Mascarpone 0,150g
• Kyslá smotana 0,50g
• Kakao 1čl
• Šľahačková smotana 33% 250ml
• Ovocie na dozdobenie

Uvaríme kávu, do vychladnutej namáčame  
piškóty z oboch strán a následne ukladáme 
do pohára. 

Krém
Do mixéra dáme šľahačkovú smotanu a vy-
miešame do hustého krému, do ktorého pri-
dáme mascarpone, kyslú smotanu a vanilkový 
cukor. Všetko spolu vymiešame, necháme 
odstáť a následne naberáme do pohára. 

Dozdobíme ovocím a kakaom (ovocie si vo-
líme podľa chuti).
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CRISPYBAKE FORMA 
NA 9 MUFFINOV 30×29 CM
J4174714

Forma na pečenie rozmer 30×29 cm, ma-
teriál 100% platinový silikón, pevný kovový 
okraj, ergonomické držadlá, dno s jamkami 
a mikrootvormi.
Odporúčaná predajná cena: 18,90 €

CRISPYBAKE 
KRUHOVÁ TORTOVÁ FORMA 24 CM
J4170614

Silikónová tortová forma, zaisťuje dokonale rovnomer-
né pečenie, ľahké skladovanie vďaka možnosti formu 
zložiť, ergonomické držadlo a kovový okraj pre jed-
noduchú a bezpečnú manipuláciu, praktický a pružný 
100% platinový silikón pre odolnosť a dlhú životnosť.
Odporúčaná predajná cena: 13,90 €

Pečenie naozaj pre každého

Ak patríte medzi milovníkov doma upečených 
dobrôt, ale sami máte zlé skúsenosti s ich prí-
pravou - zlé vymazávanie, forma vám z výsled-
ku vytvorila nevzhľadnú buchtu alebo ste váš 
výtvor museli dokonca jesť lyžicou priamo 
z formy, máme pre vás riešenie. So silikóno-
vými formami Tefal CrispyBake zaručene 
nešliapnete vedľa! Sú vytvorené tak, aby vaše 

pečené dobroty boli vždy dokonalé, a navyše 
ešte chrumkavejšie ako doteraz. A to hlavne 
vďaka rovnomernému rozvodu tepla, ktorý 
formy hravo zvládnu. Sú vybavené ergonomic-
kými držadlami pre jednoduchú manipuláciu. 
A ľahká údržba je samozrejmosťou! Formy sú 
totiž vyrobené z veľmi praktického a pružného 
100% platinového silikónu, ktorý zaručuje 

vysokú kvalitu a dokonalé výsledky. Formy 
Tefal CrispyBake sú tiež veľmi jednoducho 
skladovateľné, dajú sa kompletne zložiť, a teda 
v kuchyni nezaberú miesto.
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Jarné mixovanie 

INFINY FORCE 3v1 HB943838

Ušetrite veľa času a úsilia s až o 30% rýchlej-
ším tyčovým mixérom, ktorý vám pomôže 
pripraviť nielen zelenú krémovú polievku. 
Vďaka špičkovej technológii Powelix Life 
sa dokáže popasovať s akoukoľvek surovi-
nou. Disponuje niekoľkými nadstavcami, 
ktoré zaistia hladkú textúru či už napríklad 
u polievok, omáčok alebo šľahačky, kto-
rou môžete ozdobiť svoje pečené dobroty. 
Čas vám tiež ušetrí ochrana proti rozstreku 
surovín, ktorá zabezpečí, že vaša kuchyňa 

zostane úplne čistá a pripravená na aké-
koľvek návštevy.

Tefal Infiny Force Pro (HB95LD38) je do-
konalé 5v1. Jednoduché a dokonale presné 
výsledky vám zaistia nože s titánovým povr-
chom, to je práve technológia Powelix Life. 
Jedinečná a svojím výkonom úplne účinná. 
Ani tie najtvrdšie suroviny nebudú žiadny 
problém, s výkonom 1200 W totiž neexistu-
jú prekážky. Mixér vydrží až dvakrát dlhšie 
a ponúka možnosť mixovať o 30% rýchlejšie 

ako iné druhy podobných mixérov.

Využite aj praktické príslušenstvo: odmer- 
nú nádobu s objemom 800 ml a všestranné 
nadstavce, ktoré povolia uzdu vašej kuli-
nárskej fantázii. Objavte dokonalý ponorný 
mixér s ochranou proti rozstreku surovín, 
vďaka ktorej zostane vaša kuchyňa čistá. 
Údržbu vám uľahčia odnímateľné časti, kto-
ré sú vhodné do umývačky riadu.

Dvakrát dlhšia životnosť a dokonalé výsled-
ky. To je pýcha značky Tefal, zaiste by si taký 
tyčový mixér každý rád doma nechal. Doko-
nalé 3v1, ktoré ponúka širokú škálu možnos-
tí. A uspokojí každú vašu túžbu či potrebu. 
Vysoko presné viacrýchlostné štartovacie 
tlačidlo vám dáva úplnú kontrolu, takže je 
ľahké dosiahnuť akýkoľvek výsledok. Sila 
nožov s titánovým povrchom, ktoré majú 
extrémnu odolnosť. To predovšetkým vďaka 
špičkovej technológii Powelix Life. Infiny 
Force 3v1 dáva možnosť mixovať až o 30% 
rýchlejšie, než to býva u iných jeho kolegov. 
S výkonom 1000 W zvládne hravo aj tvrd-
šie suroviny. Poteší vás pôsobivý rad funk-
cií a príslušenstva: ochrana proti rozstreku 
surovín, vďaka ktorej zostane vaša kuchyňa 
čistá, odnímateľné časti vhodné do umývačky 
riadu, odmerná nádoba s objemom 800 ml 
a všestranné nadstavce vrátane sekáčika 
s 500 ml nádobou, šľahacie metly a nadstav-
ce na omáčku.
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INFINYMIX +
BL91HD31

Stolný mixér Infinymix + príkon 1600 W, maxi-
málne otáčky 35000 ot / min, počet rýchlostí 
10, Powelix Life technológia, úžitkový objem 
nádoby 1,75 l (celkový objem 2,6 l), materiál 
nádoby tritan, pulzná funkcia a prednastavené 
programy, vhodné na drvenie suchých plodov, 
smoothie, zeleninové pyré a drvenie ľadu, pre-
nosná fľaša 600 ml a vtláčadlo, počet nádob 
2 ks. Odporúčaná predajná cena: 249 €

INFINY FORCE 1000 W 4V1
HB944138

Tyčový mixér Infiny Force biely 4v1, príkon 1000 W, 1 viacrýchlostné tlačidlo, drve-
nie ľadu, sekanie, šľahanie a mixovanie, 4 nože Powelix Life technológie, nadstavce 
vhodné do umývačky a plynulá regulácia rýchlostí, materiál nohy nerez, sekáčik so 
sekaciou nádobou, mixovacia nádoba, šľahacia metla a úzka mixovacia noha.
Odporúčaná predajná cena: 94,90 €

INFINY FORCE PRO 1200 W 5V1
HB95LD38

Tyčový mixér Infiny Force Pro 5v1, príkon 1200 W, 1 viacrýchlostné 
tlačidlo, sekanie, šľahanie, krájanie a mixovanie, 4 nože Powelix Life techno-
lógie, nadstavce vhodné do umývačky, sekáčik so sekaciou nádobou, mixo-
vacia nádoba, šľahacia metla, úzka mixovacia noha a nadstavec na pyré.
Odporúčaná predajná cena: 133 €

INFINY FORCE 1000 W 3V1
HB943838

Tyčový mixér Infiny Force príkon 
1000 W, 1 viacrýchlostné tlačidlo, 
mixovanie, sekanie a šľahanie, 4 nože 
Powelix Life technológie, nadstavce 
vhodné do umývačky, plynulá regulá-
cia rýchlosti a turbo rýchlosť, materiál 
nohy nerez, sekáčik so sekaciou nádo-
bou, mixovacia nádoba, šľahacia metla 
a úzka mixovacia noha.
Odporúčaná predajná cena: 91,90 €
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ŠPENÁTOVÁ POLIEVKA

Suroviny

• 700 g čerstvého špenátu alebo 350 g 
mrazeného špenátu

• 2 lyžice pesta z medvedieho cesnaku 
alebo 2 strúčiky cesnaku

• 1 veľká cibuľa
• 1 zemiak
• veľká hrsť vlašských orechov
• 700 ml zeleninového vývaru
• 200 ml smotany na šľahanie
• štipka muškátového orieška
• podľa chuti korenie
• 1 až 2 lyžičky soli
• 2 vajcia

K servírovaniu
• 3 plátky bieleho toastového chleba
• trocha smotany na šľahanie
• chilli vločky v mlynčeku

Použitie čerstvého alebo mrazeného špená-
tu závisí na sezóne. Pri použití mrazeného 
špenátu voľte mrazené celé alebo nasekané 
špenátové listy, nie pretlak. Ak zvolíte čerstvý 
špenát, pred vložením do mixéra ho trochu 
nasekajte, lepšie sa do neho zmestí.

Podobne je to s medvedím cesnakom. Ten 
má sezónu len veľmi krátko skraja jari. Keď 
budete špenátovú polievku variť v túto dobu, 
použite približne 30 listov medvedieho ces-
naku. Po zvyšok roka môžete použiť pesto, 
ktoré ste si z medvedieho cesnaku pripravili 
na jar. Kto túto možnosť nemá, môže použiť 
klasické strúčiky cesnaku

Postup
V hrnci rozohrejeme olej a pridáme nakrá-
janú cibuľu a restujeme do zlatista, pridáme 
nakrájaný zemiak a mierne opražíme. Medzi-
tým si v sekáčiku nasekáme vlašské orechy 
na hrubšie kúsky. Do hrnca pridáme čerstvý 
špenát a medvedí cesnak, zalejeme zeleni-
novým vývarom, ochutíme soľou, korením 
a varíme 15–20 minút. Ku koncu varenia pri-
lejeme smotanu a rozmixujeme Infiny Force 
Pro 5v1. Úplne na koniec pridáme ešte dve 
vajcia a premixujeme zhruba ešte 20 sekúnd. 
Po dokončení servírujeme do tanierov, ozdo-
bené kockami opečeného toastového chleba, 
chilli vločkami a asi lyžicou smotany. Polievku 
podávame horúcu.

NAPÍŠTE RECENZIU A ZÍSKAJTE DARČEK! 
AKCIA PLATÍ DO 30. 6. 2021 

VIAC INFORMÁCIÍ TU
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COOK4ME +
CY851130

Inteligentný multifunkčný hrniec Cook4me+, objem nádoby 
6 l, 150 integrovaných receptov, 6 režimov varenia, LCD disp-
lej, funkcia Keep Warm, odložený štart, hrúbka nádoby 1.8 mm, 
odnímateľná nádoba, 3 vrstvy nádoby, keramický a nepriľnavý 
povrch, bezpečnostné poistky proti pretlaku, časovač, vhodné 
do umývačky. Odporúčaná predajná cena: 277 €

Slávnostné menu ľahko, bez kuchárskej knihy 

Každý z nás si praje tráviť čo najviac času 
so svojimi blízkymi, a nie za sporákom pri 
príprave hostiny. S tou vám našťastie pomôže 
multifunkčný digitálny hrniec Cook4me+, 
ktorý zvládne pripraviť takmer všetko za vás. 
Okrem 150 integrovaných receptov, podľa 
ktorých môžete uvariť skvelé pokrmy, máte 
aj možnosť variť podľa vlastného manuálne-
ho nastavenia zo surovín, ktoré máte práve 
v chladničke. S týmto hrncom oslní návštevu 
aj úplný začiatočník!

Stlačením gombíka jednoducho vyberiete 
jeden zo 150 nahratých receptov pre pred-
jedlá, hlavné jedlá a dezerty, alebo si nastaví-
te varenie podľa konkrétnej ingrediencie. Ak 
budete chcieť, môžete prejsť na ručné ovlá-
danie a pripraviť si vlastný recept pomocou 
jedného zo šiestich režimov, ktoré sú k dispo-
zícii: tlakové varenie, varenie v pare (vrátane 

koša), program opekanie, varenie, mierne 
varenie alebo ohrievanie. Či už máte chuť na 
omáčky, rizoto, či sladký dezert, Cook4me+ 
hravo zvládne všetko. Prístroj vás pomocou 
intuitívneho digitálneho displeja prevedie 
počas varenia jednotlivými krokmi. Väčšinu 
receptov z ponuky uvaríte s Cook4me+ do 
15 minút. Je teda ideálny pre rýchle večere. 
Sám odhadne správnu dobu varenia podľa 
hmotnosti a počtu porcií. Vďaka možnosti 
odloženého štartu si môžete prípravu jed-
la naplánovať podľa vašej potreby. Multi-
funkčný hrniec vie udržať jedlo v teple, kým 
nebude čas obeda či večere. K dispozícii je 
aj praktické tlačidlo „obľúbené“, vďaka kto-
rému budete mať najčastejšie pripravované 
pokrmy na dosah ruky. Nádobu aj parný kôš 
umyjete v umývačke.

NAPÍŠTE RECENZIU 
A ZÍSKAJTE DARČEK!  

AKCIA PLATÍ DO 
30. 6. 2021 

VIAC INFORMÁCIÍ TU

VEKO PRE UCHOVANIE POTRAVÍN COOK4ME+
XA612010

Príslušenstvo - veko, pre uchovanie pokrmu, kompatibilné s nádobou 
multifunkčného hrnca Cook4me+, materiál plast.
Odporúčaná predajná cena: 11,50 €

NÁHRADNÁ NÁDOBA COOK4ME+ 
PRÍSLUŠENSTVO
XA610030

Príslušenstvo - náhradná nádoba, kompatibilná 
s multifunkčným hrncom Cook4me+, odolný 
nepriľnavý keramický povrch, objem 6 l, praktic-
ké rukoväte, možno umývať v umývačke.
Odporúčaná predajná cena: 61,90 €
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Jar je tiež časom radosti, pohody a častých 
návštev žiadajúcich si dôkladnejšie prípra-
vy, pri ktorých nejedna gazdiná zápasí s ne-
dostatkom riadu. V  túto chvíľu prichádza 
na radu ako riešenie sada hrncov Ingenio 
Authentic. So svojou optimálnou skladova-
teľnosťou a všestrannosťou vám ušetrí veľa 
miesta, a navyše si s hrncami hravo poradí-
te s každým pokrmom, a to ako na sporáku, 
tak v rúre. Hrnce sú navyše vhodné aj do 
umývačky, čo vám po varení ušetrí veľa času. 
Súčasťou tohto radu sú tiež obracačky pré-
miovej kvality, s ktorými sa varí jedna báseň!

So sadou inteligentného riadu Ingenio mô-
žete piecť v rúre, variť, alebo vyprážať na 
sporáku, a tiež uchovať pokrmy pohodlne 
v chladničke bez toho, že by vám panvice 
a hrnce zaberali veľa miesta. To všetko vďa-
ka odnímateľnej rukoväti. Ingenio má špič-
kový nepriľnavý povrch pre zdravé varenie 
bez alebo s minimom pridaného tuku a pri 
upratovaní oceníte priestorovú nenáročnosť 
vďaka stohovateľnému dizajnu a ľahké čiste-
nie. Ingenio je dostupné v sadách aj ako jed-
notlivé diely s možnosťou dokúpiť voliteľné 
príslušenstvo.

Ingenio, inteligentné riešenie (nielen) do malej 
kuchyne

INGENIO AUTHENTIC SADA 10 KS
L6719552

10dielna sada Tefal Ingenio Authentic: rajnica 
16/20 cm + panvica na vyprážanie 24/28 cm + hl-
boká panvica 24 cm + panvica wok 28 cm + plastové 
veká 16/20/24 cm + 1 rukoväť
Odporúčaná predajná cena: 199 €

INGENIO EXPERTISE SADA 3 KS
L6829002

3dielna sada panvíc Tefal Ingenio Expertise: 24/28 
cm + 1 rukoväť, jednoduché umývanie, nepriľnavý 
povrch,
Odporúčaná predajná cena: 69,90 €

INGENIO OBRACAČKA
K2060814

Obracačka Ingenio odolnosť proti 
vysokej teplote do 230 °C, je možné 
umývať v umývačke, odolná a trvan-
livá konštrukcia, bez BPA a ftalátov 
- nenarušuje konzistenciu ani vôňu 
pokrmov, odolnosť proti škvrnám, 
kuchynské náčinie Tefal prvotriednej 
kvality, rozmery 33,9 × 8,7 × 4,7 cm,
Odporúčaná predajná cena: 7,90 €

INGENIO LYŽICA
K2060514

Lyžica: mimoriadna stabilita 
a lepšia hygiena, odolnosť pro-
ti vysokej teplote do 230 °C, 
je možné umývať v  umývačke, 
odolná a trvanlivá konštrukcia, 
bez BPA a ftalátov - nenarušu-
je konzistenciu ani vôňu pokr-
mov, odolnosť proti škvrnám, 
kuchynské náčinie Tefal prvo-
triednej kvality, rozmery 33, 7× 
7 × 5,6 cm
Odporúčaná predajná cena: 
7,90 €

INGENIO NABERAČKA
K2060114

Naberačka pre servírovanie teku-
tých pokrmov, zvýšená poloha pre 
mimoriadnu stabilitu a lepšiu hygie-
nu, vysoká tepelná odolnosť 230 °C, 
je možné umývať v umývačke, odol-
ná a trvanlivá konštrukcia, bez BPA 
a ftalátov - nenarušuje konzistenciu 
a vôňu jedla, odolnosť voči znečis-
teniu, kuchynské náčinie Tefal prvo-
triednej kvality, rozmer 33,7 × 9,7 
× 7,8 cm
Odporúčaná predajná cena: 7,90 €

INGENIO ŠĽAHACIA METLA
K2071714

silikónové drôty pre jednoduché 
miešanie, mimoriadna stabilita 
a lepšia hygiena, odolnosť pro-
ti vysokej teplote do 230 °C, 
je možné umývať v  umývačke, 
odolná a trvanlivá konštrukcia, 
bez BPA a ftalátov - nenarušu-
je konzistenciu ani vôňu pokr-
mov, odolnosť voči znečisteniu, 
kuchynské náčinie Tefal prvo-
triednej kvality, 29,2 × 6,9 × 
6,9 cm- Odporúčaná predajná 
cena: 10,90 €

INGENIO OBRACAČKA NA 
PALACINKY
K2060914

Obracačka, možno umývať 
v umývačke, odolný a trvanlivý 
produkt z  vysoko kvalitných 
materiálov pre dlhodobú funkč-
nosť, kuchynské náčinie Tefal 
prvotriednej kvality, 32,1 × 4,2 
× 7,2 cm. Odporúčaná predajná 
cena: 6,90 €

INGENIO DRVIČ NA ZEMIAKY
K2071214

Drvič na zemiaky na prípravu všetkých druhov pyré, inovatívny zakrivený dizajn 
pre rýchle a účinné stláčanie, silikónový nárazník pre ľahké oklepanie o hranu 
nádoby, možno umývať v umývačke, odolný a trvanlivý produkt z vysoko kvalit-
ných materiálov pre dlhodobú funkčnosť, intenzívne laboratórne testovanie pred 
uvedením na trh, víťaz ceny GOOD DESIGN AWARD 2015 (Chicagské múzeum 
architektúry a dizajnu Athenaeum), rozmer 26,2 × 10,9 ×8,8 cm
Odporúčaná predajná cena: 12,90 €

Ochranný silikónový 
krúžok zabráni 

skĺznutiu naberačky 
alebo lyžice

do hrnca.
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Superostrý Tefal
Správna kuchyňa sa rozhodne nezaobíde 
bez kvalitného noža. Ak stale hľadáte taký, 
ktorý by vám skvele padol do ruky a záro-
veň mu nechýbala ostrosť, máme pre vás 
skvelý tip!

S všestranným nožom Tefal Ever Sharp je aj 
niekedy zdĺhavé krájanie hračka! Je ideálnym 
pomocníkom pre všetkých kuchárov, či už 
profesionálov alebo úplných začiatočníkov. 
Zvládne krájanie všetkého druhu. Navyše 
zostane ostrý navždy, ako už napovedá jeho 
názov. Nôž Tefal Ever Sharp totiž prichádza 
do vašej kuchyne s inteligentným krytom, 

ktorý sa zároveň postará o jeho perfektné 
nabrúsenie. Navyše je vybavený bezpečnost-
nými chráničmi, ktoré navádzajú prsty mimo 
čepeľ, takže sa nemusíte pri jeho ostrení báť. 
Vďaka systému uzamknutia zostane nôž na 
svojom mieste, kým ho nebudete chcieť zno-
vu použiť. Kombinácia pohodlia a dizajnu ľah-
ko zapadne do každej kuchyne!
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Hrnce, ktoré vám vydržia večnosť!

Každá domácnosť si zaslúži rodinnú pohodu, 
ale ako na to? Tú možno snáď vždy zabezpe-
čiť výbornými jedlami, pod ktorými sa budú 
prehýbať sviatočné tabule. Veľa zelenajúcich 
sa byliniek a čerstvých produktov, ktoré nám 
jar prináša, sa ale pri sporáku nezaobíde bez 
spoľahlivého partnera - kvalitnej sady nere-
zových hrncov.

Tefal Duetto+ je ideálnym variantom pre 
skutočne komfortné varenie. Sada nerezo-
vých hrncov 2 v 1 - varíte a cedíte v jednom, 

je z prvotriednej nerezovej ocele navrhnutá 
tak, aby vo vašej kuchyni zostarla spoločne 
s vami. Navyše iste oceníte desaťročnú zá-
ruku dlhej životnosti. Súčasťou sady hrncov, 
ktoré sú vybavené vylievacím žliabkom, je 
praktická pokrievka s okrajom pre cedenie 
a bezproblémové vylievanie: na jednej strane 
veľké otvory na cedenie cestovín a na druhej 
strane menšie otvory na cedenie ryže. Na 
vnútornej strane nádob sú ľahko čitateľné 
hladinové značky pre zjednodušené meranie 

objemu vody. Na vonkajšej strane sú mimo-
riadne odolné nitované držadlá, ktoré okrem 
lepšej bezpečnosti celý rad originálne zdobia. 
Riad je kompatibilný so všetkými typmi plat-
ničiek vrátane indukcie - je skrátka perfektný 
pre každodennú prípravu lahodných jedál 
pre celú rodinu!

Odporúčaná cena 11 dielnej sady je 179 €.

DUETTO+ SADA 10 KS
G719SA74

10 dielna sada nerezových hrncov TEFAL Duetto+: rajnica 16 cm + pokrievka, 
hrniec na dusenie 18/20/24 cm, hrniec na polievku 22 cm, 10 ročná záruka, 
prvotriedna nerezová oceľ, indukcia. Odporúčaná predajná cena: 154 €

INTUITION SADA 10 KUSOV
A702SC85

Sada 10 kusov Tefal Intuition: hrniec s pokrievkou 22 cm, rajni-
ca s pokrievkou 16/18 cm, kastról s pokrievkou 18/20/24 cm.
Odporúčaná predajná cena: 139 €
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SECURE5 NEO 8 L
P2534441

Tlakový hrniec s objemom 8 l je zabezpečený 5 poistkami, vďaka svojmu 
objemu umožní prípravu až pre 8 osôb. Dva programy uľahčia prípravu 
mäsa alebo zeleniny. Odporúčaná predajná cena: 114 €

Asi naozaj každý strávil vo svojej kuchyni za 
posledný rok oveľa viac času, než bol zvyk-
nutý. A teda sme mali šancu vyskúšať, ako 
veľa času poctivé domáce varenie zaberie. 
Aj preto sa späť k slovu dostali klasické tla-
kové hrnce, ktoré dokážu hotové zázraky 
za pár chvíľ!
Dobrou voľbou je Tefal Secure5 Neo 
P2530741 s  obsahom 6 litrov, ktorého 

súčasťou je aj parný košík, ktorý využijete 
pri zaváraní ako druhé dno. Hrniec sa ľahko 
otvára jednou rukou a  je bezpečný vďaka 
piatim poistným funkciám. Je vyrobený z ne-
rezovej ocele a dá sa s ním variť na všetkých 
varičoch, vrátane indukcie, takže dokáže 
vyhovieť všetkým vašim potrebám! Bežná 
maloobchodná cena je od 109 €.

Tlakové varenie je zase in!
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Každý si želá splniť svoje novoročné predsa-
vzatia. Tým najčastejším býva zdravý životný 
štýl, s ktorým je bezpochyby spojené aj chud-
nutie alebo naberanie svalovej hmoty. Plav-
ková sezóna sa so silnejúcim slnkom blíži, tak 
prečo s plnením tohto cieľa nezačať už teraz?
Značka Tefal prichádza s inteligentnou vá-
hou Body Signal BM7100S6, ktorá meria 
obsah tuku v tele a zároveň ukazuje stupnicu, 
podľa ktorej spoznáte, či ste sa so svojím 
obsahom tuku nedostali mimo normu. Berie 
pritom do úvahy vaše pohlavie, výšku, vek 
a samozrejme váhu - takže sama vyhodnotí 
celkovú hmotnosť, ktorú rozdelí na tukovú 

hmotu a hmotu neobsahujúcu tuk. Výhodou 
je, že sleduje postupný progres, takže vám pri 
opakovanom vážení ukáže zmenu v náraste 
či úbytku tukov a svalovej hmoty pomocou 
svetelnej kontrolky. Zelená značí úbytok 
tuku či svalovej hmoty, oranžová oznamu-
je stabilnú váhu a červená nárast svalovej 
hmoty či tuku. Váha si zvládne zapamätať 
až 4 profily používateľov, automaticky tak 
rozpozná, ktorú osobu v rodine práve váži. 
Môžete si tak nastaviť osobné limity, ktorými 
sa chcete riadiť. Body Signal je plne elektro-
nická váha, ponúka automatické zapnutie aj 
vypnutie, hodnoty sa ukazujú na pohodlne 

veľkom čitateľnom LCD displeji a nášľapná 
plocha je dostatočne priestranná. Jej šká-
la je obmedzená až 160 kg a vďaka svojmu 
modernému úzkemu prevedeniu je veľmi 
skladná. Ako vždy platí, že vo dvojici sa to 
lepšie ťahá – Body Signal sa rýchlo stane 
vaším najlepším parťákom v boji proti tukom.

Jarný reštart so značkou Tefal 

BODYSIGNAL
BM7100S6

Osobná váha TEFAL Bodysignal na mera-
nie telesného tuku so svetelným indikáto-
rom VISIO CONTROL. Ukladá až 4 profily.
Odporúčaná predajná cena: 66,90 €

BODY UP
BM2520V0

Osobná váha TEFAL BODY UP s meraním 
telesného tuku; meranie hmotnosti, tuku 
a BMI s veľkým LCD displejom; sklene-
ný povrch; ukladá až 8 profilov; nosnosť 
150 kg.
Odporúčaná predajná cena: 35,90 €
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Detoxikácia - prebuďte silu svojho tela!

Detoxikácia a očista organizmu by nemala 
byť len záležitosťou prichádzajúcej jari, ale 
skôr pravidelným rituálom na ceste k vášmu 
ideálnemu, zdravému telu i mysli. Cieľom 
detoxikácie je predovšetkým prečistenie za-
ťažených orgánov, ktoré ustavične pracujú 
na odbúravaní nežiadúcich látok a toxínov, 
ktorých nahromadenie často spôsobuje 
mnoho nepríjemných prejavov či chorôb. 
Postupnými, hocikedy aj malými krôčikmi 
dokážete organizmus revitalizovať a obnoviť 
životodarnú silu.

Úplným základom pri detoxikácii je dostatoč-
ný a pravidelný pitný režim, na ktorý často 
zabúdame. Pritom je naše telo z 65% tvorené 
z vody, preto aj mierna dehydratácia môže 
mať za následok únavu a malátnosť. Ak ale 
nie ste fanúšikom čistej vody a jej konzumácia 
vyžaduje zbytočné premáhanie, skúste si 
vodu ľahko dochutiť napríklad citrónom ale-
bo lístkom mäty. Dobrou alternatívou môžu 
byť aj bylinkové čaje. Nápoj pripravený či už 
z čerstvých alebo sušených byliniek je účin-
nou detoxikačnou kúrou. Vhodným domácim 
lekárom je napríklad žihľavový čaj s vysokým 

obsahom železa. Pestrec mariánsky účinne 
pomôže pri očiste pečene a praslička roľná 
zaistí obnovu správnej funkcie obličiek.

Počas detoxikačnej kúry sa odporúča nasa-
diť ľahké zeleninové jedlá, smoothie, ovocné 
šťavy a ľahko stráviteľné potraviny nezaťa-
žujúce organizmus. Ovocie a zelenina ob-
sahujú dôležité enzýmy, vlákninu, vitamíny 
a ďalšie dôležité látky, zásadne posilňujúce 
imunitu. Ak túžite svojmu telu uľaviť a nabiť 
ho novou energiou jednoznačne ich zaraďte 
nielen do dní svojej detoxikácie, ale aj do kaž-
dodenného jedálnička. Vyskúšajte napríklad 
naštartovať ráno elixírom z mrkvy, zázvoru, 
repy, zeleru a trochou citrónu a ucítite pri 
pravidelnej konzumácii príval novej sily. Ne-
bojte sa experimentovať a skúšať nové chute, 
jedine tak sa pre vás očista stane potešením 
a príjemnou činnosťou.

Zeleninu i ovocie môžete pripraviť na rôz-
ne spôsoby. S  novinkou značky Tefal vy-
sokorýchlostným mixérom Infinymix+ 
BL91HD31 zažijete ten najjednoduchší 
a najrýchlejší spôsob, ako si vychutnať doko-
nalú prípravu zdravých a lahodných receptov 

v pohodlí domova. Vďaka vysokorýchlostné-
mu motoru v kombinácii s Powelix Life tech-
nológiou s pôsobivým 1600 W motorom, 
ktorý dosahuje až 35 000 ot. / min., možno 
pripraviť širokú škálu receptov, od smoothie 
až po cesta na palacinky, cukrovinky a dezer-
ty. Ak chcete dosiahnuť dokonalé výsledky, 
najprv vložte najľahšie a tekuté prísady, po-
tom pridajte najťažšie prísady, a nakoniec 
mrazené potraviny alebo ľadové kocky. Pri 
spracovaní hustejších potravín použite po-
súvač, ktorý je súčasťou balenia rovnako 
ako kuchárska kniha, ktorá obsahuje viac 
ako 50 receptov. S piatimi automatickými 
programami a  manuálnym nastavením je 
príprava vašich obľúbených pokrmov ľahšia 
ako kedykoľvek predtým. Nádoba z odolného 
Tritanu s objemom 1,75 litrov má dostatočnú 
kapacitu pre celú rodinu. Ďalšou výhodou je 
praktická cestovná tritanová nádoba s obje-
mom 600 ml, s ktorou si môžete užiť lahodný 
a zdravý nápoj cestou do práce alebo na výlet.

NAPÍŠTE RECENZIU 
A ZÍSKAJTE DARČEK!  

AKCIA PLATÍ DO 
30. 6. 2021 

VIAC INFORMÁCIÍ TU

22

https://promo.tefal.sk/promo/darcek-za-recenziu-vybrane-vyrobky-tefal/


JARNÉ SMOOTHIE
S prichádzajúcou jarou potrebujeme do-
plniť energiu z čerstvých plodov ovocia 
a zeleniny. Ideálnymi raňajkami či desia-
tou je výdatné smoothie, ktoré je plné 
antioxidantov, ktoré nám pomáhajú proti 
stresu a jarnej únave.

Suroviny:
• 1 stonka zeleru
• 1 mrkva
• 1 lyžička bazalkových semienok
• 3 lyžice vody na namočenie semienok
• 2 stonky mäty
• 1 jablko
• 200 ml jablčného džúsu
• šťava z polovice citróna
• hrsť ľadu

Príprava:
Stopkový zeler, mrkvu a jablko ošúpeme 
a nakrájame na kocky, vložíme do ultra vy-
sokorýchlostného mixéra Tefal Infinymix +, 
pridáme lístky mäty, namočené semienka 
bazalky, ľad, a šťavu z citróna. Zapneme na 
program smoothie. Podávame ozdobené 
lístkami bazalky.
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Chrumkavé maškrtenie, zdravo!
Každého občas prepadne chuť na sladké 
alebo vyprážané dobroty. Aby sme však vy-
šli v ústrety svojej chuti a zároveň neublížili 
svojmu zdraviu, ponúka sa tu alternatíva 
zdravého vyprážania v podobe teplovzduš-
nej fritézy. Jednou z výhod tejto fritézy je 
totiž funkcia vyprážania na oveľa menšom 
množstve oleja ako pri klasickom fritovaní.

Teplovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius 
XL 2v1 YV970815 vďaka unikátnej tech-
nológii umožňuje pripraviť chrumkavé hra-
nolčeky a šťavnaté steaky naraz. Nielen, že 
dokáže vyprážať zdravšie, s minimom tuku, 
ale vďaka unikátnej technológii dvoch odde-
lených varných zón hravo vykúzli dva vyni-
kajúce pokrmy naraz. Veľmi ľahko sa ovláda 
vďaka prednastaveným automatickým pro-
gramom a obslúži aj veľmi početnú rodinu. 

Všestranná a inteligentná fritéza Tefal 
ActiFry Genius FZ760030 je vybavená 
exkluzívnou patentovanou technológiou 
Dual Motion, ktorá vám umožní prípravu 
pokrmov jednoduchým a zdravým spôso-
bom. Kombinácia teplovzdušného ohrevu a 
automatického miešania si poradí s prípra-
vou jedál bez vašej kontroly. 9 programov 
automaticky reguluje teplotu, dobu varenia 
a tiež intenzitu miešania. Pripravovať môžete 
takmer všetky svoje obľúbené jedlá - mäso, 
zeleninu, omáčky alebo dokonca aj dezerty.
Jednoduché a komfortné ovládanie zaistí 
digitálny displej s timerom a funkciou auto-
stop. Vďaka tejto funkcii sa nemusíte obávať 
prepáleného jedla, inteligentný systém udrží 
optimálnu teplotu, zároveň pravidelná elek-
tronická regulácia teploty a tepelne izolačný 
plášť zabraňuje stratám tepla v priestore 
pre varenie. Určite oceníte aj jednoduché 
čistenie fritézy, všetky jej odnímateľné časti 
sú ľahko umývateľné a vhodné dokonca aj do 
umývačky. Odporúčaná cena je 265 €.

Teplovzdušná fritéza Tefal Easy Fry XXL 
Digital EY701D15 vám dopraje dochrum-
kava fritované pokrmy bez výčitiek. Zdravšie 
riešenie pre vyprážané pokrmy bez tuku či 
takmer bez tuku. Okrem fritovania ponúka aj 
funkcie pre zapekanie, pečenie či grilovanie. 
Jej veľký objem Vám umožní pripraviť až 8 
porcií, ideálny pre priateľov a rodinu. Užite si 
lahodné domáce hranolky a ďalšie delikatesy.

Fritéza Easy Fry Classique EY201815 je 
zdravou alternatívou pre každodennú prí-
pravu chrumkavých vyprážaných pokrmov. 
Vyprážajte, pečte a grilujte chutne, ale zdra-
všie s nízkym alebo nulovým použitím oleja. 
Veľkokapacitná fritovacia nádoba s objemom 
4,2 l umožňuje pripraviť až 6 porcií obľúbené-
ho pokrmu. Ideálne sa teda hodí na varenie 
pre početnú rodinu alebo umožní rýchlu prí-
pravu jedál pre posedenie s priateľmi.

Fritéza je vybavená technológiou Air Pulse, 
ktorá využíva cyklónové prúdenie horúce-
ho vzduchu. Vďaka tomu je každý pokrm 
na povrchu neodolateľne chrumkavý. Na-
staviteľná teplota v rozmedzí 80 °C až 200 
°C a 60-minútový časovač zaručuje nená-
ročné varenie so skvelým výsledkom, ktoré 
zvládne každý. Easy Fry Classique je navyše 
navrhnutá v modernom dizajne a kompakt-
ných rozmeroch, ktoré perfektne doplnia 
kuchynský interiér. Vyberateľné diely fritézy 
bezpečne a ľahko umyjete v umývačke riadu.

Varenie nebolo nikdy jednoduchšie. Stačí 
vám kuchynský zázrak 9v1 Tefal Easy Fry 
Oven & Grill FW501815, ktorým nahra-
díte mikrovlnnú rúru, gril, fritézu, rúru na 
pečenie, sušičku potravín, panvice a mnoho 
ďalších prístrojov. Vďaka 8 prednastaveným 
automatickým programom: hranolky, kura-
cie mäso, steaky, ryby, pizza, torta, sušička 
potravín a grilovanie bude príprava lahod-
ných jedál hračka. Nájde miesto v takmer 

každej kuchyni, okrem iného aj preto, že je 
až o 30% úspornejšia a rýchlejšia ako klasická 
rúra. V domácnostiach s menšou pracovnou 
plochou je veľmi praktickým a dizajnovým 
riešením, dokáže nahradiť veľké množstvo 
kuchynských prístrojov a poteší vás i svojim 
minimalistickým dizajnom. Ponúka kombiná-
ciu 9 manuálnych a automatických funkcií v 
jednom pomocníkovi. Vyprážanie, pečenie, 
grilovanie steakov alebo zeleniny, sušenie 
potravín, pečenie dezertov, príprava toastov 
a ohrievanie nikdy nebolo jednoduchšie. Pre 
optimálne výsledky grilovania rýb, kurčaťa, 
mäsa a zeleniny využite liaty grilovací rošt s 
odnímateľnou rukoväťou, ktorý je súčasťou 
príslušenstva fritézy. Príslušenstvo doplnkov 
zahŕňa tiež: 2 pláty na sušenie potravín, kôš 
na hranolky, odkvapkávaciu misku, grilova-
ciu ihlu na kurča a zásobník oleja. Kapacita 
s objemom 11 litrov vám umožní pripraviť 
až 6 porcií naraz, veľké rodinné obedy tak 
zvládnete raz dva. Pre presné a vynikajúce 
výsledky využijete nastaviteľnú reguláciu 
teploty od 45 °C do 200 °C. Určite oceníte 
aj praktický časovač v sušiacom režime, kto-
rý vám zaistí doslova bezstarostné sušenie. 
Vyberateľné diely fritézy bezpečne a ľahko 
umyjete v umývačke riadu. Rad lahodných 
receptov nájdete online alebo si môžete stia-
hnuť digitálnu kuchársku knihu do svojho 
zariadenia, a to jednoduchým naskenovaním 
QR kódu, ktorý nájdete na obale produktu. 

EASY FRY XXL 5.6L DIGITAL
EY701D15

Teplovzdušná fritéza, príkon 1700 W, objem 
nádoby 5,6 l, materiál nádoby nepriľnavý po-
vrch, digitálny dotykový displej, 4 možnosti 
prípravy pokrmov, 8 automatických progra-
mov, časovač s automatickým vypnutím, počet 
fritovacích košov 1, max teplota 200 °C, min 
teplota 80 °C, odnímateľné časti vhodné do 
umývačky, farba čierna.
Odporúčaná predajná cena: 179 €

ACTIFRY GENIUS 1,2KG
FZ760030

Teplovzdušná fritéza Tefal Actifry Genius, príkon 
1350 W, technológia Dual Motion, 9 automatic-
kých programov, materiál nádoby s nepriľnavým 
povrchom, počet fritovacích košov 1, 60-minútový 
časovač, max teplota 220 °C, min teplota 70 °C, far-
ba biela a čierna, odnímateľné časti možno umývať 
v umývačke, priehľadné veko.
Odporúčaná predajná cena: 265 €.

ACTIFRY GENIUS XXL
AH960830

Teplovzdušná fritéza, príkon 1500 W, materiál ná-
doby s nepriľnavým povrchom, počet fritovacích 
košov 1, kapacita až 1,7 kg potravín, 9 automatic-
kých programov, časovač, technológia Dual Motion 
s automatickou miešacou lopatkou, možnosť nasta-
venia teploty od 70 do 220 °C, displej, dotykové 
ovládanie, priehľadné sklenené veko, odnímateľné 
časti vhodné do umývačky, farba čierna.
Odporúčaná predajná cena: 277 €
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ACTIFRY GENIUS XL 2V1
YV970815

Teplovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius XL 2v1 s dvoma separátnymi varnými zónami, technológia 
Dual Motion, 9 automatických programov, veľký dotykový displej s intuitívnym ovládaním. Kapacita 
až 1,7 kg - až pre 8 osôb, odnímateľné časti vhodné do umývačky, farba čierna.
Odporúčaná predajná cena: 298 €

EASY FRY OVEN & GRILL
FW501815

Tefal Easy Fry Oven & Grill, zdravá teplovzdušná fritéza, 9v1, 8 automatických 
programov, 7 doplnkov, 11 l / až 6 porcií, kontrola teploty, ľahké čistenie, 
časovač, od 45 °C do 200 °C, vyberateľné diely je možné umývať v umývačke.
Odporúčaná predajná cena: 219 €

EASY FRY CLASSIQUE
EY201815

Teplovzdušná fritéza TEFAL Easy Fry Classique, fritéza 
bez oleja s nízkou spotrebou tuku, objem 4 l / až 6 por-
cií, kompaktný dizajn, nastavenie teploty v rozsahu 80 
až 200 °C, technológia 3D Air Pulse, vyberateľné diely je 
možné umývať v umývačke, výkon: 1500 W, farba čierna.
Odporúčaná predajná cena: 129 €
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• 100 g mrkvy
• 100 g zeleru
• 100 g cukety
• 100 g šampiňónov
• 2 vajcia
• 100 g hladkej múky
• 200 g strúhanky
• 50 ml oleja
• 200 g kyslej smotany
• 2 strúčiky cesnaku
• 2 jarné cibuľky
• soľ

Zeler olúpeme a  nakrájame spoločne 
s mrkvou a cuketou, bez stredovej časti, 
na hranolky. Šampiňóny nakrájame na po-
lovičky. Dobre obalíme v múke, v dobre 
osolených vajciach a strúhanke. Vložíme 
do prístroja Tefal Actifry spoločne s olejom 
a zapneme na program II na 15-20 minút.

Kyslú smotanu rozmiešame s roztlačeným 
cesnakom so soľou a s na kolieska nakrája-
nou jarnou cibuľkou.

VYPRÁŽANÉ KÚSKY 
ZELENINY
S CESNAKOVÝM 
DIPOM

NAPÍŠTE RECENZIU 
A ZÍSKAJTE DARČEK! 

AKCIA PLATÍ DO 
30. 6. 2021 

VIAC INFORMÁCIÍ TU
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Revolúcia v krájaní

5 SEC CHOPPER 900 ML
K1320404

Mechanický sekáčik, objem 900 ml, materiál plast, 
počet nádob 1 ks, bezpečnostný uzatvárací systém, 
protisklzové dno a ergonomické rukoväte s mäkkým 
povrchom. Odporúčaná predajná cena: 26,90 €

Pre bleskurýchlu prípravu pokrmov prišla 
značka Tefal so svojím superkrájačom 5 Se-
cond Chopper K1320404. Najrýchlejší 
a najľahší spôsob, ako nasekať akékoľvek su-
roviny na požadovanú veľkosť. V priehľadnej 
nádobe môžete ľahko sledovať ich hrubosť 
- čím viac totiž zatiahnete, tým jemnejšie 
bude nasekanie. S ručným sekáčikom Tefal 
je príprava zdravých domácich pokrmov zase 
o niečo jednoduchšia. Jeho nezávislé nere-
zové nože a múdra technológia zahŕňajúca 
patentový systém posilňovača pre rýchlejšiu 

prácu zaisťujú jednoduché sekanie surovín 
jedným jednoduchým pohybom. Nože si tiež 
poradia so všetkými druhmi surovín, vráta-
ne mäsa a vďaka bezpečnostnému uzatvá-
raciemu systému môžete byť pri práci úplne 
v pokoji. K úplnému pohodliu prispieva tiež 
ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom 
a protišmykové dno. Objem 900 ml je navy-
še ideálnym pomocníkom pri varení pre celú 
rodinu alebo priateľov.
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Na výlety, iba 
s parťákmi Tefal

S jarou prichádza aj sezóna výletov, vyrazte 
s celou rodinou počas voľných víkendových 
dní na výdatnú prechádzku prebúdzajúci sa 
prírodou. So sebou si iste vezmite malú de-
siatu, ktorá sa perfektne uchová v dokonale 
tesniacich škatuľkách Tefal Master Seal 
Fresh a cestovnom hrnčeku Tefal Travel 
Mug, ktorý je 100% tesniaci, takže ho mô-
žete dať do batôžka úplne bez obáv.

Škatuľky Master Seal Fresh vám so skla-
dovaním a uchovaním potravín spoľahli-
vo pomôžu. Sú 100% tesniace, praktické, 
prehľadné a ľahko sa udržujú, pretože sú 
vhodné do umývačky. Vďaka technológii 
Freshness Seal - unikátnemu veku s pevne 
zabudovaným tesnením, zostanú uložené 

potraviny až dvakrát dlhšie čerstvé, pri ces-
tách zasa zaručia, že sa vám obsah škatuľky 
nepomieša s obsahom batohu. Tesnenie 
bez medzier zaručuje prostredie úplne bez 
baktérií, čo predlžuje čerstvosť potravín, 
tiež ich izoluje od vonkajších pachov. Na-
vyše sú 100% nezávadné - majú certifikát 
pre uchovanie detskej stravy, možno ich 
bezpečne použiť v mikrovlnnej rúre a sú 
vhodné pre uloženie potravín do mrazničky.

Odporúčaná cena je od 3,90 €.

Vákuová vrstva cestovných termohrnčekov 
Tefal Travel Mug z robustnej nerezovej oce-
le dokáže udržať nápoj teplý až 4 hodiny 
a studený až 8 hodín (v prípade objemu 
0,36 litra), popr. až 6 hodín teplý a 12 ho-

dín studený (v prípade objemu 0,5 litra). Je 
100% tesniaci a nepriepustný, poteší vás 
jednoduchá obsluha hygienickým otvára-
ním pomocou jediného stlačenia, silikónový 
návlek pre lepšie držanie a 360° koncept, 
kedy možno piť z akejkoľvek strany. Navy-
še perfektne zapadne do akéhokoľvek ob-
vyklého držiaku pri ceste autom. Vezmite si 
svoj cestovný hrnček kamkoľvek so sebou. 
Užívajte si svoje teplé aj studené nápoje 
v akejkoľvek chvíli so systémom pre ľah-
ké pitie. Už sa nemusíte báť vyliatia vďaka 
jedinečnému systému uzatvárania. Ľahko 
sa čistí, dokonca ho môžete nechať umyť 
v umývačke. Cena od 24,90 €.

TRAVEL CUP
K3081314  

cestovný hrnček 0,36 L 
nerez/malinová 

TRAVEL CUP
K3081314 

cestovný hrnček 
0,2 L nerez/čierna

TRAVEL CUP
K3081314 

cestovný hrnček 0,36 L 
nerez/modrá

Termohrnček objem 200 ml, materiál: nerez a plast, tepelná výdrž 
teplého nápoja 4 h, tepelná výdrž studeného nápoja 8 h, dvojitá 
stena, vhodné do umývačky, 100% tesniace, 100% hermeticky 
uzavreté a vákuované.
Odporúčaná predajná cena: 15,90 €
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MASTER SEAL TO GO DÓZA 
OBDĹŽNIKOVÁ NA OBED 1,2 L
K3100212

Dóza obdĺžniková na obed 1,2 L 
s 3 vnútornými miskami a táckou, 
materiál plast.
Odporúčaná predajná cena: 19,90 €

MASTER SEAL FRESH DÓZA 
OBDĹŽNIKOVÁ 1,0 L
K3021212

Obdĺžnikový plastový box Tefal Masterse-
al® s objemom 1,0 l - 100% tesniaci, hygie-
nický, nezávadný, vhodný do mikrovlnnej 
rúry a do mrazničky
Odporúčaná predajná cena: 6,10 €

MASTER SEAL FRESH DÓZA 
OBDĹŽNIKOVÁ 0,55 L
K3021112

Dóza materiál plast, objem 0,55 l, 
silikónové tesnenie, vhodné do 
mikrovlnnej rúry, vhodné do umý-
vačky a vhodné do mrazničky, roz-
mery: 16,3 cm×11,3 cm×5,8 cm, 
1 ks.
Odporúčaná predajná cena: 
4,90 €

MASTER SEAL TO GO DÓZA 
KRUHOVÁ 1,0 L
K3100112

Dóza na šalát materiál plast
Odporúčaná predajná cena: 11,90 €
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Malí veľkí pomocníci

V kuchyni sú po ruke každý deň, prinajmen-
šom počas raňajok, ale s  väčšou pravde-
podobnosťou ich chytíte za ucho s každou 
návštevou. A pretože s jarou prichádza aj veľa 
práce, tak pre vás máme tip, ako sa máličko za 
všetku tú drinu odmeniť: Nadeľte si rýchlo-
varnú kanvicu, hriankovač alebo kuchynskú 
váhu, bez ktorej sa nezaobíde ani tá najlepšia 
pekárka. Tefal prináša skutočné dizajnové 
kúsky, stačí si len vybrať!
Raňajky sú základ dňa! Týmto pravidlom sa 
riadili už naše babičky… Narozdiel od nich si 
vďaka pokročilej technológii môžeme ráno 
v pokoji užiť a dopriať si výborné raňajky 
takmer bez námahy. S tým vám hravo po-
môžu digitálni pomocníci Tefal.

Vychutnáte si radšej šálku kávy, ktorá vás 
ráno naštartuje alebo hrnček obľúbené-
ho čaju? Nech už je váš favorit akýkoľvek, 
správna teplota vody dokáže váš obľúbený 
nápoj povzniesť na vyššiu úroveň. S intui-
tívne rýchlovarnou kanvicou Tefal Digital 
KO851 bude nápoj pripravený vždy úplne 
perfektne. Vyberať stupne teploty môžete 
úplne bez starostí z popálenia, povrch kan-
vice je bezpečne udržiavaný chladným, a to 
aj po celú dobu varenia.
Hriankovač Tefal Digital Display TT640810 
je ideálny parťák na prípravu raňajok. Dávate 
prednosť chrumkavym či len zľahka opeče-
nym hriankam? Na hriankovači si nastavte 
opečenie tak, ako ho máte najradšej a všetko 

ostatné už nechajte na samotnom pomocní-
kovi! Jediné, čo vás môže trápiť, je otázka, 
či dnes dáte prednosť sladkej marmeláde 
alebo slanému syru. Potom stačí len podávať 
a dokonalé raňajky sú na stole.
Tefal Loft KO25 je elegantná rýchlovarná 
kanvica inšpirovaná tradičným britským 
dizajnom. Nielen, že pekne vyzerá, ale dis-
ponuje radom praktických funkcií, príkonom 
2400 W a objemom 1,7 litrov. Navyše má 
rotačnú základňu, ktorá umožňuje otáčanie 
o 360° a uľahčuje jej používanie. Predáva sa 
vo variantoch biela a čierna.

DIGITAL
KO851830

Rýchlovarná kanvica Tefal s objemom 
1,7 l s  digitálnym displejom, 5 mož-
ností pre výber teploty, ohrev jedným 
dotykom, vyberateľný filter, udržiava-
nie teploty po dobu 30 min, vnútorná 
časť z nerezovej ocele, základňa otočná 
o 360°, čierna farba.
Odporúčaná predajná cena: 69,90 €

SENSE
KO693110

Rýchlovarná kanvica Tefal s  digitálnym 
displejom, 5 možností pre výber teploty, 
ohrev jedným dotykom, udržiavanie tep-
loty po dobu 30 min, vnútorná časť z ne-
rezovej ocele, základňa otočná o  360°, 
biela farba.
Odporúčaná predajná cena: 59,90 €
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RYCHLOVARNÁ KANVICA 
LOFT
KO251430

Elektrická rýchlovarná kanvica 
TEFAL LOFT s  chrómovými 
prvkami inšpirovaná klasickým 
britským dizajnom, zásobník na 
vodu s objemom 1,7 l, základňa 
otočná o  360°.  Odporúčaná 
predajná cena: 39,90 €

OPTISS PROMO CUP 
CAKES
BC5122V1

Sklenená kuchynská váha Te-
fal Optiss na 5 kg s obrázkom 
Cupcake s funkciou tara a pres-
nosťou na 1 g. Odporúčaná pre-
dajná cena: 21,90 €

HRIANKOVAČ LOFT
TT761138

Hriankovač 800 W príkon, počet 
hrianok 2, extra široké otvory, re-
gulácia opekania, počet stupňov 
opekania 7, funkcia opätovného 
ohrevu, rozmrazovanie, tlačidlo 
okamžitého ukončenia, vysoký 
zdvih, vyberateľná miska na omr-
vinky, farba biela. Odporúčaná 
predajná cena: 51,90 €

OPTISS PROMO CAKE 
POPS
BC5121V1

Sklenená kuchynská váha Tefal 
Optiss na 5 kg s obrázkom ko-
láčikov na špajli s funkciou tara 
a presnosťou na 1 g.
Odporúčaná predajná cena: 
21,90 €
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Kto by sa chcel pred šibačmi zahanbiť ne-
vyžehleným odevom? Žiadna rozumná gaz-
dinka rozhodne nie! Dôležité je ale zvoliť 
správneho pomocníka pre žehlenie, ktorý 
sa hodí práve pre vás. Tak, aby sa postaral 
o rýchle a precízne vyžehlenie vašich ob-
ľúbených kúskov a ušetril vám veľa času. 
Navyše sa nemusíte obávať ničenia svoj-
ho odevu. Značka Tefal v prípade svojich 
produktov ponúka technológiu chytrej 
ochrany, ktorá sa postará o vyžehlenie aj 
tých najjemnejších materiálov, ako je na-
príklad hodváb.

Tefal IXEO Power
Všestranný pomocník Tefal IXEO Power 
QT2020 - žehlička s  integrovaným napa-
rovaním odevov a inteligentnou polohova-
teľnou žehliacou doskou Smart Board, vám 
pomôže spoľahlivo pripraviť oblečenie pre 
každú situáciu. Praktické 3v1 zahŕňa dosku 
pre ľahké žehlenie, od vertikálneho naparo-
vania, horizontálneho žehlenia, až po 30° 
pozíciu pre odstránenie drobných záhybov. 
Veľkosť Smart Board je optimálna pre všetky 
typy oblečenia, napríklad košele na ňom vy-
žehlíte 2x rýchlejšie ako na klasickej žehliacej 
doske! Inovatívna vysokotlaková technoló-
gia (až 5,8 barov oproti bežným 5 barom) 
produkuje mimoriadne množstvo pary. In-
tenzívna sila pary zahubí až 99,9% baktérií, 
odstráni zápach a osvieži bielizeň, ktorá sa 
stane hygienicky čistou. Tefal IXEO Power 

je možné použiť aj na jemnejšie látky ako je 
zamat alebo na hrubšie materiály, s techno-
lógiou chytrej ochrany Smart Protect možno 
bielizeň z menšej vzdialenosti napariť a ručne 
uhladiť. Odvápnenie pomocou jednoduché-
ho vyplachovania je prevenciou pre dlhotr-
vajúcu výkonnosť s perfektnými výsledkami. 
Tefal IXEO Power je navyše pripravený za 
70 sekúnd a  voda sa ľahko dopĺňa vďaka 
odnímateľnému zásobníku s objemom 1,1 
litra. Nielen zásobník, ale aj základňu možno 
pohodlne vybrať a prenášať po domácnos-
ti pre osvieženie záclon či pohovky. Ľahkú 
manipuláciu pomocníka Tefal IXEO Power 
zaisťujú malé kolieska umiestnené pod par-
nou stanicou. Súčasťou balenia je aj vešiak 
pre jednoduchšie naparovanie a textilná kefa 
pre hrubé tkaniny.

Tefal IXEO Cube
Značka Tefal rozšírila portfólio naparovačov 
o nové riešenie pre čistý a zdravý domov. 
S Tefal IXEO Cube nielen, že vyhladíte ne-
poddajné záhyby na bielizni, ale zároveň 
budete horúcou parou dezinfikovať všetky 
textilné povrchy: poťahy sedačiek, postelí, 
závesy, hračky alebo zvieracie pelechy…
Tefal IXEO Cube UT2020 je ľahký a kom-
paktný vysokotlakový naparovač, s ktorým 
môžete okrem odevov dezinfikovať aj váš 
domov. Horúca para je efektívny zdroj pre 
ničenie baktérií bez následkov - nepáchne, 
je šetrná k povrchom a s jej pomocou zni-
číte až 99,99% vírusov a baktérií. Sanitácia 
domácnosti tak nikdy nebola jednoduchšia. 
S ultra ľahkou žehličkou (530 g) sa manipuluje 
ľahko a upratovanie či starostlivosť o bieli-
zeň je rýchla - žehliaca plocha sa rozpáli až 
na 145° C vďaka výkonnej vysokotlakovej 
technológii. Tefal IXEO Cube má navyše vy-
soký prietok pary 90 g / minútu a zvýšenú 
rýchlosť až 200 g / min. oproti štandardu 

45 g / min. u ostatných naparovačov. Para tak 
oveľa rýchlejšie a hlbšie preniká do látky. Pri 
upratovaní a úprave bielizne môžete vyberať 
z troch režimov: ECO úsporný režim, ME-
DIUM pre bežnú úpravu odevov, MAX pre 
hĺbkové čistenie. Dlhý trojmetrový kábel vám 
navyše dopraje široký záber upratovania pri 
napojení v jednej zásuvke. Tefal IXEO Cube 
je pripravený už za 70 sekúnd a nikdy sa vám 
pred rýchlym odchodom z domova nestane, 
že by došlo k uvoľneniu kvapiek z žehliacej 
plochy. Súčasťou balenia je kefa pre silné tex-
tílie a hlboký prienik pary. A ak sa vám zacnie 
po tradičnom žehlení - Tefal IXEO Cube je 
kompatibilný so všetkými žehliacimi doskami.

Nažehlená jar!

* Externé testy sa uskutočnili v nezávislých labora-
tóriách, priložením prístroja na bavlnenú tkaninu 
a pomalým naparovaním trikrát tam a späť.
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NAPÍŠTE RECENZIU A ZÍSKAJTE DARČEK! 
AKCIA PRE VYBRANÉ VÝROBKY TEFAL PLATÍ DO 30. 6. 2021 

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Tefal Access Steam Pocket
Už za 15 sekúnd môžete mať svoju bielizeň 
hygienicky čistú a tiež perfektne upravenú 
s ručným naparovačom Tefal Access Steam 
Pocket. Pokrčená blúzka, košeľa, alebo na-
príklad vlnený kabát, ktorý je cítiť dymom, aj 
s tým si hravo poradíte a všetko premeníte 
v upravené a voňavé oblečenie.
Ručný naparovač odevov Tefal Access Ste-
am Pocket DT3030 hladko odstráni všet-
ky záhyby, pachy a účinným naparovaním 
(1300 W) s  parným výkonom 19 g / min. 
vydezinfikuje oblečenie, a to bez žehliacej 
dosky. Nahreje sa už za 15 sekúnd, hladkých 

výsledkov dosiahnete naozaj behom chvíle. 
Poteší vás tiež elegantný a kompaktný dizajn 
- vďaka skladacej hlave môžete s naparo-
vačom odevov pohodlne cestovať, navyše 
jeho konštrukcia je ultra ľahká. S funkciou 
automatického vypínania sa nemusíte báť, 
že by ste pri rýchlom odchode z  domova 
naparovač nechali zapnutý. S naparovačom 
odevov sa bezstarostne postaráte o všetky 
typy tkanín, či už máte v šatníku kúsky z naj-
jemnejšieho hodvábu, alebo napríklad okolo 
seba v domácnosti povrchy z juty.

Tefal Pro Express Ultimate
Nový Pro Express Ultimate GV9610 je naj-
výkonnejšou žehličkou s parným generáto-
rom od značky Tefal! Kombinuje najsilnejší 
parný ráz (až 650 g / min) pre akokoľvek zlo-
žité záhyby s ojedinelou technológiou Smart 
Steam: inteligentné čidlo, ktoré rozpozná 
pohyb a žehlička vypúšťa automaticky po-
trebné množstvo pary. Ľahko si poradíte aj 
s najtvrdšími látkami. S vysokým parným vý-
konom (180 g / min) navyše usmerníte každý 
ohyb jedným ťahom. Intuitívny ovládací pa-
nel je novo umiestnený na držadle žehličky 
a vyberať môžete až z piatich rôznych kombi-
nácií pary a teploty pre rôzne druhy látok. Na 

žehlenie sa môžete tešiť nielen kvôli ľahkej 
manipulácii, ale aj pre nenáročnosť - s ultra 
tenkou žehliacou plochou Durilium AirGlide 
Autoclean je kĺzavosť zvýšená až o 33%, 
namáhavosť pri žehlení je passé. Nádržka na 
vodu (1,9 l) je ľahko vyberateľná. S parným 
generátorom Pro Express Ultimate budete 
mať dokonale vyžehlenú a vydezinfikovanú 
bielizeň - silou pary vyhladíte až 99% bak-
térií a vírusov.
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Novinka

Novinka

* Externé testy sa uskutočnili v nezávislých laboratóriách, 
priložením prístroja na bavlnenú tkaninu a pomalým naparova-
ním trikrát tam a späť.

KÚPTE PARNÝ GENERÁTOR RADU GV ALEBO IXEO 
A ZÍSKAJTE AKO DARČEK RUČNÝ NAPAROVAČ. 

AKCIA OD 1. 4. 2021 DO 30. 6. 2021

IXEO POWER
QT2020

Stanica naparovacej žehličky TEFAL IXEO POWER 
so zabudovanou trojpolohovou chytrou doskou, vy-
sokotlakovou technológiou, tlakom pary 5,8 barov 
a výkonom 2170 W. Odporúčaná predajná cena: 
439 €

PURE TEX
DT9530

Naparovač Tefal PURE TEX, exkluzívny sys-
tém multifunkčných nástavcov pre naparovač 
4v1, dezinfekcia, odstránenie záhybov, čiste-
nie a rozptyl vôní, vhodné na všetky domáce 
textílie. Odporúčaná predajná cena: 99,90 €

IXEO CUBE
UT2020

Vysokotlakový naparovač Tefal Cube, dezinfi-
kujúci parný výkon, vysokotlakové naparova-
nie, žehlenie, mobilné prevedenie, nepretržitý 
parný výkon až 90 g / minútu, parný ráz 200 g 
/ minútu.
Odporúčaná predajná cena: 299 €

PRO EXPRESS ULTIMATE GV9610E0
GV9610E0

Vysokotlakový parný generátor Tefal Pro Express 
Ultimate [+], tlak pary 8 bar, až 650 g / min, tech-
nológia Smart Steam automaticky reguluje paru pre 
dokonalé žehlenie, rýchle rozohriatie, bezpečnostný 
zámok pre jednoduché prenášanie a bezpečné skla-
dovanie. Odporúčaná predajná cena: 469 €

ACCESS STEAM POCKET
DT3030

Ručný naparovač Tefal Access Steam Pocket s vy-
soko kompaktným dizajnom so sklopnou hlavou, 
pripravený za 15 sekúnd, 1300 W, nepretržitý par-
ný výstup 19 g / min, ľahká konštrukcia, dezinfikuje, 
univerzálny, 120 ml nádrž na vodu. Odporúčaná 
predajná cena: 62,90 €

SMART PROTECT PLUS 2800 W 
MONOTEMP CC VÍNOVÁ ŠEDÁ
FV6870

Naparovacia žehlička TEFAL Smart 
Protect Plus, 2800 W, 1 nastavenie, 
nepretržitý parný výkon 40 g / minú-
tu, parný ráz 260 g / minútu, automa-
tické vypnutie, 100% aktívne parné 
otvory, odolnosť proti poškriabaniu.
Odporúčaná predajná cena: 79,90 €
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Tefal IXEO Cube UT2020

Tefal Pure Tex DT9530

Prečo vlastne 
žehlíme?

1.  Hygiena: žehlenie a naparovanie ničí ví-
rusy, baktérie a choroboplodné zárodky, 
ktoré práčka ani sušička neodstráni. To 
platí nielen pre oblečenie, ale akékoľvek 
textílie v domácnosti (matrace, plyšové 
hračky, pelechy domácich maznáčikov ...).

2.  Prírodná dezinfekcia: žehlenie a naparo-
vanie ničí vírusy a baktérie prirodzenou 
cestou, nemusíte teda používať žiadnu 
chémiu.

3.  Koniec alergiám: žehlenie a naparovanie 
zbavuje oblečenie prachu a peľov.

4.  Skvelý vzhľad: žehlenie vracia oblečeniu 
jeho tvar, aby sme v ňom vyzerali dobre.

5.  Osvieženie látok: žehlenie a naparovanie 
zbavuje látky zápachu, napr. uteráky sú 
po vyžehlení krásne voňavé.

 
Vďaka žehleniu a naparovaniu sa v oblečení 
cítime skvele!

Tefal: efektívna dezinfekcia 
látok
Už viac ako rok žijeme v situácii, v ktorej je 
hygiena nesmierne dôležitá a naše domovy 
sú jediným miestom, kde sa cítime skutočne 
bezpečne. Ako ale zaistiť, že budeme doma 
skutočne v bezpečí?

Už 150 rokov je Tefal odborníkom na sta-
rostlivosť o bielizeň pomocou tepla a pary. 
Teraz vám prinášame odborné riešenie pre 
dezinfekciu vášho oblečenia aj všetkého do-

máceho textilu bez chemikálií, len prirodze-
nou silou pary.

Výkon a účinnosť našich žehličiek a napa-
rovačov pri odstraňovaní baktérií, vírusov 
a choroboplodných zárodkov potvrdili ex-
terné testy v nezávislých a najmodernejších 
laboratóriách vo Francúzsku aj v Európe. 
Podmienky testov sú reprezentatívne pre 
bežné použitie doma na bavlnených látkach, 
podobné vašej obvyklej praxi žehlenia a na-
parovania. Testy boli vykonané na baktériách 
(Staphylococcus aureus, Klebsiella pneu-

moniae, Escherichia coli) i vírusoch (Murin 
Norovirus, BCoV, SARS-CoV-2, Parvovírus). 
Naše riešenia sa ukázali ako veľmi účinné: 
para preniká hlboko do textilných vlákien 
a ničí až 99,99% vírusov, baktérií a choro-
boplodných zárodkov. Preto sú naše žehličky 
a naparovačky označené týmto logom, ktoré 
zaručuje dezinfekciu vášho oblečenia i textílií 
vo vašej domácnosti.

* Externé testy sa uskutočnili v nezávislých 
laboratóriách, priložením prístroja na 
bavlnenú tkaninu a pomalým naparovaním 
trikrát tam a späť.

Katalóg pre zákazníkov a priaznivcov značky TEFAL.
Vydávateľ: Groupe SEB, s. r. o. Futurama Business Park (budova A), Sokolovská 651/136 A, 186 00 Praha 
Dátum vydania: Máj 2020. Platnosť tohto katalógu je do 31. 8. 2021. Ponuka tovaru platí do vypredania zásob. 
Odporúčané ceny sú uvádzané v €, vrátane DPH. U výrobkov prezentovaných s rôznymi variantmi (napr. farieb) 
uvádzame cenu za 1 ks. Za prípadné tlačové chyby neručíme.
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