magazín

podzim
zima
2 021-2 02 2

Kafetiér
BLACK
novinka!
více na
str. 74

Mlýnek
na kávu

novinka!
nerez, plast
130223

499,-

Cukřenka

novinka!
porcelán, bambus
126714

129,-

S L Á SKOU

Pripraveno

Dárková taška
s průhledem

s láskou

papír, plast
18x10x23 cm
822706

39,-

Termoplechovka 0,5 l
nerez, plast
128509

259,-

Kuchyňská chňapka

bavlna, magnet
152192

99,-

N OV I N KY!

Vařák 0,5 l
+ sáček na čaj

keramika, bavlna
128852

169,-

Blok na lednici + pero
papír, magnet, plast
741182

139,Stěrka + vařečka

silikon, dřevo
142841

129,Ubrousek

papír, 20 ks
33x33 cm
841892

49,2

designed by Orion
Srdce je vděčným dekorem. Je symbolem náklonnosti k osobě, které ho věnujete. Je ale také velmi příjemným a vlídným vzorem na věcech, které nás v našich domácnostech
obklopují. Během letošního roku vznikl v Orionu dekor,
který propojil symbol srdce s nekončícími linkami, které na
některých nádobách tvoří po obvodu kruh – symbol ochrany a bezpečí, věčného opakování, nástroj k udržení energie,
posvátný prostor, symbol nekonečna…
ORION MAGAZÍN

OBSAH

Do třetice všeho dobrého.

str. 6

industriální
kuchyň

Letním číslem 2021 jsme úspěšně uzavřeli pomyslný první rok s magazínem Orion. Rádi bychom ho považovali za úspěšný, neboť jsme na magazín slyšeli pozitivní ohlasy
a věříme, že vás tak náš záměr pokračovat s ním i druhým rokem potěší a inspiruje v nadcházejícím období podzimu, zimy a v čase kouzelných Vánoc.
Nové číslo se na inspiraci mimořádně zaměřuje. Jen co obrátíte list a ponoříte se
do dalších stran, naleznete na 18 stranách novou rubriku INSPIRACE, která hýří nápady
a produkty do vaší kuchyně. Jste milovníky interiérového designu? Jaké kousky nesmí ve
vaší kuchyni chybět?
A protože kuchyňské náčiní musíme také otestovat v praxi a zkracující se den přímo vybízí k přesunu ze zahrady do kuchyně, další kapitola nabízí ne zcela běžné recepty
z typických podzimních a zimních surovin. Také už se těšíte, až se usadíte ke stolu s horkým
kuřecím vývarem? Nové číslo nabízí mnoho neokoukaného, stačí se začíst. :-)
Na závěr zbývá už jen poděkovat za vaši přízeň v podobě mizejících čísel magazínů
z našich prodejen. Doufáme, že vás nová čísla budou bavit stejně jako ta předešlá.

redakce Orion

Uvnitř najdete:
str. 56

hurá,
Vánoce!

str. 74

italská káva

4

I N S P I R AC E
různé typy kuchyní a tipy na jejich vybavení…

22

R EC E P T Y, T I PY
polévky, domácí pečivo, zpracování sezónního ovoce, plodů a zeleniny, pečení...

52

VÁ N O C E
vtipné i praktické dárky, dárky pro děti a nejbližší…

64

N OV I N KY
nové dekory termoplechovek, skleněné láhve, stojany na koření…

70

I N S P I RU J T E S E DÁ L K A M I
italská a asijská kuchyně, vybavení karavanu…

80

D O M ÁC N O S T
eko tašky a nádoby, úložné boxy a košíky, kazety na šicí potřeby…

92

SVĚT ORION
spojení Orionu a Indecoru, jak vzniká magazín, Orion na instagramu…

Jsme online!
Stále zdokonalujeme a vylepšujeme naše sociální platformy, abyste měli kdekoli
a kdykoli dostatek informací, rad, tipů, inspirace. Sledujte nás a nenechte si ujít výhodné
akce, nová videa, soutěže!
Poslední rok jsme intenzivně pracovali na vylepšení a zdokonalení našeho e-shopu.
A zdaleka nekončíme. Aktuálně připravujeme tzv. hlídacího psa a ladíme podmínky věrnostního programu. Snažíme se propojit online informace s našimi obchody, doplňujeme stále
aktuální novinky a rozšiřujeme síť odběrových míst při objednání přes e-shop.

str. 84

pro vaše
mazlíčky

oriondomacipotreby.cz
E-SHOP

ORION - tvoříme vaši domácnost
FAC E B O O K

orion_tvorime_vasi_domacnost
I N S TAGR A M

ORION vaše domácnost
YO U T U B E

3
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I NSPIR ACE

Čajník
3l
113501

599,-

Zkušeným hospodyňkám je jasné, které pomocníky potřebují pro základní vybavení kuchyně. V průběhu let
postupně doplňují svůj kuchyňský arzenál, aby se jim vše, do čeho se pustí, dělalo pohodlně a výsledek byl
co možná nejdokonalejší. Mladí lidé při vybavování své první kuchyně dostanou jistě spoustu cenných rad
a posbírají informace z různých zdrojů.
Kuchyň je místo, kde z běžných surovin vznikají pochoutky, někdy až mistrovská díla. Odjakživa je kuchyň
nejdůležitější místností v domě nebo domácnosti. Rodina se tu schází, připravuje se tu veškeré jídlo. Aby tomu
tak ale mohlo být, je potřeba dobré vybavení. U nás si
jistě vyberete a vše pořídíte.

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Z široké nabídky nádobí a doplňků si každý vybere
podle stylu své kuchyňské linky a spotřebičů. Záleží na
vkusu a požadavcích každého našeho zákazníka. Mladé ženy se zpravidla velmi těší na zařizování své první
nové kuchyně. A mnoho partnerů jim ochotně pomůže. Důležitý je kompromis, sladit styl a praktičnost…

5

I NSPIR ACE

Pravá industriální kuchyně má otevřený úložný prostor z kovu, nejčastěji se barevná
škála pohybuje mezi šedou a černou, doplněna může být občasným výrazným akcentem (např. žlutou). Na stropu je např. přiznané potrubí, časté jsou vysoké stropy.
Unikátní nádobí COOKCELL
kombinuje nepřilnavý povrch a nerezovou
ocel. Poskytne snadnější čistění ve srovnání
s ostatním nádobím z nerezové oceli. Na povrch můžete použít i kovové nástroje, zůstane
nepoškozený.

Pánev hluboká
112981
112983

pr. 26 cm
pr. 28 cm

Pánev nízká
112980
112982

1 i nd u

1 199,1 399,-

Rendlík
pr. 16 cm
113193

899,-

striá
ln

í

899,999,-

pr. 24 cm
pr. 28 cm

N OV I N KY!

Pánev
palačinková
pr. 29 cm
113202

899,Pánev WOK
pr. 28 cm
112991

1 399,Hrnec

113194
113195
113196

pr. 20 cm
pr. 24 cm
pr. 26 cm

1.

1 199,1 499,1 699,-

2.

3.

4.

5.

Náčiní BLACKLINE
Materiál termoplast umožňuje použití náčiní až do teploty 200 °C. Lze
ho mýt v myčce, nepoškodí povrch
nádobí.

6
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Nože MOTION
z kvalitní nerezové oceli a plastové
rukojeti zajistí snadné a přesné krájení, skvěle padnou do ruky. Nabízíme je v několika velikostech, nůž
vykosťovací, na chléb, santoku a dvě
sady v dárkovém balení.

Nože MOTION
od 169,-

Stojan na nože
se štětinami uloží i jiné kuchyňské
náčiní – nůžky, škrabky…
540517 BLACK
540555 MRAMOR

399,599,-

pantone 102
C

7.

8.

PODZIM - ZIMA 2021-2022

9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jednotlivé kusy náčiní 69,-

140286
140287
140298
140349
140355
140356
141031
143010
143120
143698

naběračka
naběračka lžíce
naběračka na špagety
obracečka s otvory
obracečka lomená
obracečka široká
metla šlehací
lopatka na dort
mačkadlo
vidlička
7

Kovové černé doplňky RADKA
uloží v kuchyni kořenky, ovoce, papírové utěrky, poskytnou
prostor pro zavěšení náčiní a odložení nádobí…

Závěsná tyč + háčky
530878 50,5 cm 299,530879 78,5 cm 339,-

I NSPIR ACE

Podložka
pod hrnec
121567

Odkapávač na příbory

119,-

závěsný
150698

249,-

Stojan na
papírové utěrky

122974

249,Závěsná polička
151923
812610

3 patra
s držákem

599,399,-

N OV I N KY!

Závěsný košík

540601 hluboký
540600 na kořenky

299,199,-

Odkapávač
na nádobí
150699

399,8

ORION MAGAZÍN

I NSPIR ACE

Cool

Košík na ovoce

N OV I N KY!

540595 pr. 28 cm
540598 pr. 25 cm
730553 pr. 30 cm

239,249,599,-

Grey

Kovové dózy BLACK
bezpečně uloží potraviny.
Díky silikonovému těsnění na
dřevěném víčku neztrácí chuť
ani aroma. Popis na dózách
usnadní orientaci, kam přesně sáhnout.

pr. 13 cm

153693
153694
153695
127531

mouka hladká
mouka polohrubá
mouka hrubá
těstoviny

pr. 11 cm

153673
153676
153678
153679

cukr
kakao
strouhanka
sůl

pr. 9,5 cm

153674 čaj
153675 káva

Chlebovka

189,189,189,189,-

149,149,149,149,-

139,139,-

153682 42x24x16,5 cm

699,-

Špagety
pr. 11 cm
127534

249,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Nábytek je vyroben z pravého dřeva, dvířka kuchyňské linky
jsou profilovaná. Keramický dřez je doplněn o stylové baterie
(např. v měděných barvách) ladící s dalšími doplňky. Celek
působí kompaktně, teplým domácím dojmem.
Hrnce a kastroly
z nerezové oceli jsou klasická volba pro pohodlné vaření. Zvolit
můžete řadu ANETT, kde mají nerezové hrnce pokličku ze stejného materiálu. Nebo pokud dáváte přednost tomu, že vidíte,
co se děje pod pokličkou, zvolte si variantu hrnců a kastrolů
DALIE, které jsou opatřeny skleněnými poklicemi s otvorem
pro únik přebytečné páry. Držadla jsou navíc vybavena bezpečnostním prvkem v podobě silikonových úchytů, které brání
popálení rukou při manipulaci s horkými nádobami.

2

ní
l
á
k
i
t
s
u
r

Hrnce ANETT s nerezovou poklicí

1,5 l - 18,2 l
od 499,-

Kastroly ANETT
s nerezovou poklicí
0,7 l – 9,5 l
od 459,-

Hrnce DALIE
se skleněnou poklicí
2,4 l – 10,6 l
od 599,-

Kartáč na nádobí
WOODY
plast, dřevo
710485

69,Kastroly DALIE
se skleněnou poklicí
1 l – 5,3 l
od 459,-

V nabídce obou řad máme
také několik velikostí
rendlíků od 239,a sady nádobí – více na
str. 54.
10

Sada příborů COPPER

nerez s barevným povrchem
24 dílů
143695

1 199,ORION MAGAZÍN

I NSPIR ACE

Dochucovací souprava
sklo, kov, dřevo
152349

V rustikálních tónech
Kolekce kuchyňských doplňků WOODEN je
přesně to, co bude slušet rustikálním kuchyním.
Vyberte si ty, které se vám budou hodit.

169,Mlýnek na koření

Stojan na příbory

dřevo akácie, v. 13,5 cm
130196

dřevo akácie, 18,5x18,5x20 cm
540586

279,-

399,-

Stojan na nože WOODEN

dřevo, plastové štětiny
540585

Čajník s píšťalkou 3,5 l
nerez, plast
113505

599,1.

2.

3.

4.

649,-

5.

Krájecí prkénko

dřevo akácie, d. 49 cm
126809

TER

MO
P
N E R L A S T,
EZ

259,-

1.
2.
3.
4.
5.
PODZIM - ZIMA 2021-2022

jednotlivé kusy náčiní 99,140295
140296
140297
140354
141043

naběračka na špagety
naběračka
naběračka knedlíků
obracečka
metla
11

I NSPIR ACE

Keramické nádobí ALFA
ve třech skvěle kombinovatelných barvách působí pohodlnou atmosférou.
Nabízí možnost kombinace barev nebo výběr jedné.

Mělký talíř pr. 27 cm
128436 béžová
79,128437 hnědá
79,128438 krémová 79,-

Hluboký talíř pr. 20,5 cm
128433 béžová
69,128434 hnědá
69,128435 krémová 69,-

Dezertní talíř pr. 21 cm
128430 béžová
59,128431 hnědá
59,128432 krémová 59,-

krémová

hn ěd á

béžová
Miska pr. 14 cm

128448 béžová
128449 hnědá
128450 krémová

Konvice 1,4 l

156001 béžová
156002 krémová
156003 hnědá

59,59,59,299,299,299,-

Hrnek s podšálkem 0,25 l
128830 béžová
99,128831 hnědá
99,128832 krémová 99,-

Servírovací podložka
126833 pr. 30 cm 359,126834 pr. 39 cm 499,-

Bambusové misky
126822
126823
126824
126825

12

pr. 14 cm
pr. 25 cm
pr. 30 cm
32x24,5 cm

79,159,199,229,-

Servírovací podložku MANGO
využijete pod dekorace na střed stolu nebo jako stylové prostírání pod talíř. Můžete na něm ale také servírovat kávu.

Misky z točeného bambusu
jsou nevšedním typem nádobí v moderním designu.
ORION MAGAZÍN

Kombinace dřeva a bílé barvy
spojuje výrobky kolekce WHITELINE. Vypadají velmi jednoduše, čistě a harmonicky.

Krájecí prkénko

d. 48,5 cm
126814

259,-

Dochucovací souprava

I NSPIR ACE

DŘE
P O R V O,
CEL
ÁN

4 díly + stojan
152368

369,-

Hmoždíř

pr. 10 cm
131032

189,-

Mlýnek na koření
130197 v. 15 cm
219,130198 v. 20 cm 259,Dochucovací
souprava
2 díly + stojan
153669

129,V O,
DŘE
ÁN
CEL
R
O
P

Mlékovka a cukřenka
na stojanu

153667

299,-

Stojan na nože

dřevo, plast. štětiny
540591

599,-

Chlebovka 39x28x18 cm
599,-

152455 bílá

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Moderní styl dělíme na moderní trendový a moderní minimalistický. První směr jde cestou tmavých trendy barev (např. antracit)
v kombinaci s kamennými povrchy (např. mramorová linka). Minimalistický styl jde naopak cestou velmi světlých barev, vše je čisté, lineární. Obvyklý je také bezúchytkový systém otevírání dvířek.

3 moderní

Nádobí GRANDE
je klenotem mezi nádobím. Je velmi oblíbené a spolehlivé. Masivní hliníkový základ nádob je opatřen vynikajícím nepřilnavým povrchem PFLUON GRANIT a profilovaným dnem – nádobí tedy lze použít na všechny typy
spotřebičů včetně indukce, do trouby. Tato řada nabízí
několik tvarů, druhů a velikostí nádob.

trend

Řada pánví GRANDE WOODEN disponuje stejnými
užitnými vlastnostmi. Nepřilnavý povrch je čistě černý
a rukojeti jsou provedeny v dekoru dřeva, materiálem
je ale silikon, který nabízí velmi pohodlnou a komfortní
manipulaci s nádobím.
Některé nádoby jsou v základní nabídce se skleněnou
poklicí s otvorem pro únik páry, na ty bez poklice si můžete pořídit poklice z naší nabídky na www.oriondomacipotreby.cz nebo v obchodech po celé republice.
Na ucha hrnců a kastrolů můžete využít silikonové úchyty. Nahradí kuchyňské chňapky, ochrání vaše ruce před
popálením.
Hrnce, kastroly, rendlíky, pánve klasické, pánev
WOK, pánve na palačinky, lívance, volská oka,
grilovací pánev, pekáče, sady nádobí.

Silikonové
úchyty
1.
2.
3.
4.

Pekáče GRANDE
127027
127029
127028
127030

2 ks
152186

oboustranný + skleněné AROMA víko
oboustranný
hluboký + skleněné AROMA víko
nízký + skleněné AROMA víko

1 799,1 599,1 199,999,-

99,-

3.

1.

2.

4.

N OV I N K A!
14
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Litinové nádobí
je stále velmi oblíbené pro svou schopnost dobře vést teplo
a dlouho jej udržet. Při správné péči vám vydrží roky. Snáší vysoké teploty, můžete ho použít i na grilu, do trouby, na indukci…

Pánev WOK
pr. 30 cm
112989

599,Pánev
s výlevkami

pr. 25 cm
112975

499,Plát na přípravu
tortil

pr. 27,5 cm
870190

399,-

Sada příborů BLACK LUXURE

nerez s povrchovou úpravou
24 dílů
143689

1 199,N OV I N K A!

Hrnec s poklicí

113301 pr. 20 cm
113302 pr. 23 cm

999,1 199,-

Hmoždíř
GRANIT
131019

339,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Termomísy
jsou dvoustěnné nádoby s víčkem, které udrží pokrm
delší dobu v požadované teplotě. Například když část
oběda nebo večeře je už hotová, ale musíte počkat na
dodělání jiné části. Vložíte například brambory do
termomísy, aby nevychladly. Termomísa tedy nahradí nošení hrnce do ložnice a balení do peřin, jak se to
dělávalo dřív. Navíc pak můžete přílohy nebo i maso
z termomísy servírovat přímo u stolu.

Deluxe

I NSPIR ACE

ý
k
c
i
t
s
i
l
a
m
i
n
moderní mi

Apple
od 199,-

od 299,-

Cosmos
od 159,-

Venus
od 139,-

Termohrnky
Pro domácí pití nápojů na zahřátí jsou skvělé termohrnky. Nápoje tak rychle nevychladnou. Na cestu do práce
autem je pak nejlepší volbou termopohár bez ucha.

Kuchyňská závěsná
digi váha

plast, sklo, 3 kg
131803

599,-

Termopohár

112271 0,5 l, černý
112272 0,5 l, šedý
16

299,299,ORION MAGAZÍN

I NSPIR ACE

Perlivé osvěžení po celý rok
Výrobník sycených nápojů DRINKMATE vám připraví nejen osvěžující sodu, ale sytit s ním můžete i ochucené
nápoje. Díky modernímu designu bude skvělým doplňkem vaší moderní kuchyně. Snadno a rychle vytvoří luxusní
ovocné, zeleninové i bylinkové limonády, vinné střiky, šumivá vína i long drinky. Vyrobí až 80 litrů nápoje z jedné
bombičky a v průběhu jednoho roku tak ušetří vaše domácnost přibližně 800 prázdných PET láhví.

Bombička CO2
180538

599,-

Výrobník sycených nápojů
bílý
1 399,černý 1 399,-

130657
130658

Výrobník AQUADREAM skvěle poslouží při přípravě domácí perlivé vody nebo limonády. Je opatřen přetlakovým ventilem, takže
je bezpečný a spolehlivý. Vyrobí až 80 litrů nápoje z jedné bombičky. Čerstvé ovoce nebo sirupy různých příchutí pak promění vaši
sodu na skvělou domácí limonádu.

Výrobník sody

130649 černý
130650 červený
130651
bílý

Odpadkový koš s pedálem
kov, plast
731326, 731317, 731318
ve třech velikostech
od 399,-

1 199,1 199,1 099,-

Láhve a bombička do DRINKMATE
jsou totožné s AQUADREAM.

Láhev 1,1 l

130661 - černá
130660 - červená
130659 - bílá

149,-

P- 120-15 C

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Francouzský styl Provence se od rustikální kuchyně liší především v barevné paletě. Ta je většinou světlá, šedá či pastelově modrá/zelená. Horní
skříňky většinou nahrazují police, kde je vystaveno nádobí. Kombinujícím
dekorem jsou květinové vzory.
Keramické nádobí RELIEF
nabízí možnost výběru jedné ze tří barev anebo kombinaci dvou nebo všech tří
barev. Krásně k sobě ladí a prostřený stůl může vypadat pokaždé jinak.

Mělký talíř pr. 27,5 cm
128442 petrolej
128443 růžová
128444 zelinkavá

99,99,99,-

Dezertní talíř pr. 21 cm
89,89,89,-

128439 petrolej
128440 růžová
128441 zelinkavá

Miska pr. 14 cm
128445 petrolej
128446 růžová
128447 zelinkavá

Hrnek 0,43 l
128833 zelinkavá
128834 růžová
128835 petrolej

4 Provenc
I NSPIR ACE

59,59,59,-

69,69,69,-

Kniha na recepty + tužka Termoplechovka 0,7 l
741176 modrá
149,- 124817 modrá
299,741177 petrolejová 149,124818 petrolejová 299,-

Konvice na
mléko

Pekáč

zelený, 34x22 cm
127019

růžová, 2 l
152596

449,-

399,-

18

ORION MAGAZÍN

e

I NSPIR ACE

Bedýnky
uloží drobnosti, ubrousky,
jsou krásné jako obal na bylinky nebo pokojové květiny.

Bedýnka RUSTIC

731041 26x16x11 cm
731042 31x21x13 cm

199,299,-

Bedýnka s tabulkou

20x14,5x8 cm
731044

99,-

Bedýnka SRDCE

20x14,5x8 cm
731043

V so
Louka s pr

99,-

Smaltované nádobí LOUKA
ve dvou pastelových barvách s jemným dekorem
kvítků spojuje funkčnost a zdravé
vaření
s možností
V souladu
s přírodou
krásného doplnění interiérů kuchyní. Je vhodné na
indukční plotýnky.

Hrnek pr. 8 cm
113147 růžový
113148 zelený

Hrnec s pokličkou zelený
113152 pr. 16 cm 339,113153 pr. 20 cm 399,139,139,-

Hrnek BELLY

113149 pr. 10 cm, růžový
113150 pr. 12 cm, zelený
113151 pr. 14 cm, zelený

Džbán

Mísa

549,-

299,-

zelený, 2,5 l
126630

PODZIM - ZIMA 2021-2022

199,219,229,-

Miska pr. 12 cm
199,199,-

124780 růžová
124781 zelená

Louka

růžová, pr. 26 cm
124782
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I NSPIR ACE

Nerezové příbory
s jemným dekorem v sadě po 24 dílech využijete
k svátečnímu i každodennímu stolování.

SATIN
143686

799,-

BRIGHT

SHAPE

999,-

1 399,-

143697

143696

mentol

ová

Dřevěný stojánek
poslouží v policích na uložení
talířů a pokliček anebo jako
odkapávač na nádobí.

Stojánek

35x12,5x10,5 cm
122971

139,-

5
e 15
panton

C

Prostírání
z přírodního materiálu
skvěle doladí jemnost
a atmosféru kuchyně.
710796 pr. 35 cm, světlé – rákosové listy
710795 pr. 35 cm, tmavší – kukuřičné šustí

99,99,-

Jídelní sada PARMA

opálové sklo, 18 dílů
hranatý tvar, hladké
112341

1 099,Jídelní sada EBRO

opálové sklo, 18 dílů
kulatý tvar, jemný plastický dekor
112342

999,20

v nabídce také
jednotlivé talíře
ORION MAGAZÍN

I NSPIR ACE

Dekorativní kolíčky

jako jmenovky na stůl
dřevo, 12 ks
531152

Plechové dózy s dřevěným víčkem
uloží přehledně potraviny. Skvěle se hodí na
poličky, není potřeba je schovávat do skříněk.

79,-

Špagety

11,5x11,5x28,5 cm
127535

249,-

9,5x9,5x14 cm

127501 čaj
127502 káva
127514 kakao

139,139,139,-

11,5x11,5x14 cm

127503
127515
127524
153698
153697
153696

cukr
strouhanka
sůl
mouka hrubá
mouka polohrubá
mouka hladká

14x14x16,5 cm
Chlebovka

42x22,5x16 cm
127505

127504 sušenky
127517 těstoviny

159,159,159,159,159,159,-

169,169,-

699,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Hrnce Anett

02

různé velikosti
od 499,-

recepty
tipy
Ratanové ošatky
různé druhy
od 139,-

22

ORION MAGAZÍN

R E C E P T Y, T I P Y

Kvalitní jídlo =

silná imunita
Podzim je pro mnoho lidí nejkrásnějším ročním obdobím. Země je ještě prohřátá od posledních slunečních
paprsků. Brouzdáme se záplavou jasně zbarveného listí a máme zase možnost zabalit se do měkkoučkého kašmírového svetru. S prvním ochlazením ale také přichází podzimní chřipky a nachlazení testující naši imunitu.
Konzumace vhodné stravy má na stav naší imunity zásadní vliv. Každé roční období plodí své potraviny, které
dodají tělu ideální množství a typ vitamínů potřebných pro konkrétní sezónu. Na jaře jsme si užívali živinami nabité klíčky, svěží a čerstvé jako energie jara. V létě jsme v hojném množství konzumovali čerstvou zeleninu, ovoce
a šťávy ochlazující naše tělo v horkých dnech. Na podzim je ale čas vrátit se k masu a tepelně upravené zelenině,
které mají sílu zahřát tělo a vyhnat chlad, který na nás zvenku doráží. Jaké potraviny je vhodné na podzim/zimu
zařadit zpět do jídelníčku?
S E Z Ó N N Í P O T R AV I N Y - P O D Z I M
• houby (vyzkoušejte tradiční kyselicu - str. 28)
• dýně (tipy, jak zpracovat dýni najdete od str. 32)
• zelí
• vlašské a lískové ořechy
• červená řepa
• kořenová zelenina, tuřín, fazole, kukuřice
• švestky, hrušky, jablka, brusinky
• zvěřina

S E Z Ó N N Í P O T R AV I N Y - Z I M A
• kvašená zelenina a zelí
• růžičková kapusta, bílé zelí, kadeřavá kapusta, pórek
• kořenová zelenina, dýně, brambory
• hrušky, jablka, křížaly, sušené švestky
• zavařeniny (recept na dýňový kompot na str. 33)
• maso, ryby ze zimního výlovu
• zázvor
• jedlé kaštany

V H O D N É KO Ř E N Í
Zařaďte pepř, chilli, zázvor, česnek, kmín, kari
a masalu, bobkový list, hřebíček, hořčici, koriandr,
muškátový oříšek, kardamom, nové koření.

C O N AO PA K T Ě LO O S L A BU J E
• syrová strava a čerstvě lisované šťávy
• přemíra živočišných tuků
• přemíra mléčných produktů
• grilované a smažené pokrmy

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Zahřejte se

dobrou polévkou
V zimních měsících si rádi pochutnáme na horké polévce. Také jste je
jako děti příliš nemusely a v dospělosti si na nich pochutnáte? S pečivem plnohodnotně nahradí večeři nebo oběd. Málokdo odmítne v mrazivém dni talíř
s vývarem nebo krémovou polévkou. Jakou z nich máte nejraději? Máte nějaký tradiční
rodinný recept? Vybrali jsme pro vás několik receptů - klasické i ne příliš obvyklé. Nebojte
se a zkuste s námi třeba právě tu, kterou neznáte. Je možné, že se z ní stane váš polévkový favorit.

Tradiční a léčivý vývar
Kuřecí vývar je klasika. Často po něm sáhneme v době nemoci nebo přepadnou-li nás nějaké trávicí potíže a potřebujeme

zase nastartovat bezproblémové přijímání potravy. V takovém případě zvolíme odlehčenou verzi. Ale jinak ho můžeme udělat
plný zeleniny a domácích nudlí nebo zavářky. Pojďme spolu dnes vyzkoušet kuřecí vývar s bylinkovým svítkem krok za krokem.

Kolekce Anett
Hrnce a kastroly s poklicí z kvalitní nerezové
oceli u nás nakoupíte
v mnoha velikostech.
K tomuto receptu se nejlépe hodí:

Hrnec Anett s poklicí
3,5 l
110365

699,-

K přípravě potřebujete:
1 kg kuřecího masa a kostí
sůl, 8 kuliček černého pepře
2 mrkve
1 petržel
kousek celeru
1 cibuli
bouquet garni
(kytička bylinek), pažitku

POSTUP:
Troubu předehřejte na 200 °C. Na plech rozložte
kuřecí křídla, skelety, maso. Pečte 15–20 minut. Přemístěte do nerezového hrnce Anett, zalijte studenou
vodou (cca 2 litry), aby bylo vše ponořené, a osolte.
Přidejte očištěnou a nahrubo pokrájenou kořenovou
zeleninu a rozpůlenou cibuli i se slupkou. Přiveďte
k varu, pak ztlumte plamen na minimum a seberte
případnou pěnu. Přihoďte pepř, bouquet garni a nechte pomalu táhnout 2–3 hodiny. Pak přeceďte. Dále
je na řadě svítek.

Naběračka WOODEN

termoplast PBT, do 200 °C
140296

99,-

24

bouquet garni

ORION MAGAZÍN

Svítek:
50 g másla
špetku muškátového květu
3 vejce
70 g polohrubé mouky
petrželku

POSTUP:
Utřete máslo s trochou soli a muškátovým květem. Zašlehejte žloutky a šlehejte do nadýchané pěny. Zvlášť ušlehejte sníh z bílků a špetky soli. Obě
směsi spojte, přidejte prosátou mouku a nakonec vmíchejte nasekanou
petrželku.

Těsto rozetřete na menší plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě
předehřáté na 180 °C asi 10 minut dorůžova. Po zchladnutí nakrájejte – na
kostičky, širší nudličky, pro děti můžete vykrájet tvary vykrajovačkami...
Svítek vkládejte do horkého vý varu až
při podávání a polévku ozdobte jemně
nasekanou pažitkou.

Kuchyňská chňapka
MANDALA

bavlna, d. 31 cm
152185

99,-

BUDE SE HODIT:

Smaltovaný pekáč
34x22x6,5 cm
123785

249,-

Šlehací mísa
s odměrkou

1,5 l, plast
120281

59,-

Metla s kuličkou
Nerezové vykrajovačky
127402
autíčko 22,121183
pejsek 22,124988 kostra ryby 22,BOUQUET GARNI
Z francouzštiny: kytice/kytička ke zdobení. Svazek bylinek
ovázaný provázkem. Používá se při přípravě polévek,
vý varů a různých dušených masitých i zeleninových pokrmů. Vaří se společně s ostatními přísadami. Do jídla
tak přejde chuť i vůně použitých bylinek. Před podáváním se bylinky odstraňují, což jde vzhledem ke svázání
do kytice snadno (zvlášť, pokud jeden konec provázku
přivážete k uchu hrnce).
Bylinky nemusejí bý t svázané jenom do pugétku – lze
je také dát do nerezového sítka nebo jednorázového
sáčku.
PODZIM - ZIMA 2021-2022

d. 20 cm, nerez
141034

Pečicí papír
38 cm x 8 m
750359

79,Sítko na bylinky

49,-

pr. 6 cm, nerez
144407

99,-

Sáček na koření

50 ks, netk. textilie
142255

89,N OV I N K A!
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Krémový požitek

R E C E P T Y, T I P Y

Krémová, již ne úplně běžná, polévka, kterou byste mohli s námi vyzkoušet je
batátový krém. Mrkev a batáty jí dodají nasládlou chuť, koření zase pikantnost. S intenzitou koření myslete na to, zda budou jíst polévku také děti.

Hrnec s poklicí GRANDE

4 l, s nepřilnavým povrchem
PFLUON GRANIT
113100

699,-

Dochucovací sada

4 ks + stojan
porcelán, bamb. dřevo
152368

369,-

Miska ALFA

krémová 128450
béžová 128448

59,Kolekce Grande
Nádobí GRANDE je velmi oblíbeným a spolehlivým nádobím. Širokou nabídku
hrnců, kastrolů, sad nádobí, pekáčů… najdete na www.oriondomacipotreby.cz.
K přípravě potřebujete:
800 g batátů
2 větší mrkve
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíci olivového oleje
2 cibule
1 lžíci másla
3 stroužky česneku
špetku mletého zázvoru,
koriandru a římského kmínu
2 jablka
1,2 litru zeleninového vý varu
100 ml smetany 12%
pažitku, chilli papričku a zakysanou
smetanu na ozdobení
chléb nebo bagetu na topinky

Pánev GRANDE

pr. 26 cm, s nepřilnavým povrchem
PFLUON GRANIT
112951

649,-
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POSTUP:
Troubu předehřejte na 200 °C. Batáty oloupejte, mrkve očistěte a obojí nakrájejte na
větší kusy. Rozložte na plech, osolte, pokapejte olejem, promíchejte a pečte 30–40 minut
doměkka. Nakrájejte cibuli nadrobno a na
másle ji ve větším hrnci Grande pomalu opečte dosklovita. Přidejte česnek, zázvor, koriandr a kmín a ještě chvíli zvolna restujte.
Oloupejte jablka, nakrájejte na osminky,
zbavte jádřinců a přidejte k cibuli. Promíchejte a zhruba 5–10 minut opékejte, aby jablka
změkla. Přilijte část vý varu, přiveďte k varu
a odstavte.

Kráječ na jablka
nerez, plast
130469

129,-

Upečenou zeleninu přesuňte z plechu do hrnce k cibuli a jablkům, zalijte zbylým vývarem
a přiveďte k varu. Krátce povařte a vše rozmixujte na hladký krém. Přilijte smetanu, osolte
a opepřete a ještě krátce povařte.
Ozdobte nasekanou pažitkou, nakrájenou
chilli papričkou zbavenou semínek a lžící
smetany. Podávejte s topinkami.
ORION MAGAZÍN

Exotické

Do třetice trochu exotické chutě. Hustá polévka inspirovaná italskou klasikou – Minestrone ozvláštněná uzenou paprikou a kroupami. Můžete si ji připravit také
s sebou na výlet. V termonádobě vám vydrží teplá několik hodin.

Minestrone
Hrnec COOKCELL

4,8 l, 3vrstvé nerezové nádobí
s nepřilnavým povrchem
113195

N OV I N K A!

1 499,-

víčko termonádoby
lze použít jako misku

Jídelní příbory SHAPE

Termonádoba 1,2 l

kvalitní nerezová ocel, 24 dílů
143696

nerez, plast
125887

1 399,K přípravě potřebujete:
1 lžíci olivového oleje
1 cibuli
1 mrkev
2 řapíky celeru
2 brambory
2 stroužky česneku
2 lžičky mleté uzené papriky
2 konzervy krájených rajčat
(800 g)
1,5 litru zeleninového nebo
drůbežího vý varu

359,-

70 g ječných krup - propláchnutých a předem namočených
400 g konzervu červených
nebo strakatých fazolí
100–150 g kadeřávku
sůl a čerstvě mletý pepř
nasekanou petrželku
balkánský sýr

Struhadlo

Kuchyňská minutka

mechanická, nerez
130731

149,-

nerez
130498

229,-

POSTUP:
V hrnci na silném ohni rozehřejte olej. Vsypte cibuli, mrkev, řapíkatý celer a brambory (vše nakrájené asi
na 1 cm kostky), 5 minut opékejte, ke konci
vsypte utřený česnek a nechte rozvonět.
Poprašte uzenou paprikou, promíchejte,
přidejte rajčata a vý var. Vsypte propláchnuté a předem namočené kroupy. Přiveďte
k varu a zmírněte oheň na střední až slabý.
Za občasného promíchání vařte 30 minut,
až kroupy změknou. Přidejte zcezené a propláchnuté fazole a natrhaný kadeřávek a míchejte dokud kadeřávek nezavadne. Podle
chuti osolte a opepřete.
Podávejte posypané petrželkou a nastrouhaným balkánským sýrem.

digitální,
plast
130740

199,-

Kolíbka na
sýr a bylinky

Prkénko s rukojetí

199,-

99,-

nerez, plast
130497

35x15,5 cm
bukové dřevo
142565

Další tvary kuchyňských minutek najdete na našich prodejnách nebo na e-shopu
www.oriondomacipotreby.cz.
PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Podzimní
tradice

Na závěr jsme vybrali něco z české krajové kuchyně. Chutnou
vydatnou kyselicu z Valašska. V podzimních dnech do ní můžete nasbírat čerstvé houby. Do lesa si nezapomeňte vzít praktický houbařský nůž. U nás i s praktickým štětečkem na čištění.

Kastrůlek
TONČA
0,6 l, smalt
113083

139,-

R E C E P T Y, T I P Y

Houbařský nůž
831681

199,-

Hrnec s poklicí
TONČA

4,8 l, smalt
113088

429,-

Vařečka SRDCE

d. 30 cm, bukové dřevo
140133

45,-

Kolekce Tonča
Smaltované nádobí využijete v každé kuchyni pro jeho stálost a skvělý
materiál. Dekor srdce navíc upoutá každého návštěvníka vaší kuchyně.
K přípravě potřebujete:
500 g velkých červených fazolí
100–200 g hub
100 g másla
200 g cibule
2 bobkové listy
5 kuliček nového koření
1 lžičku celého kmínu
2 lžíce hladké mouky
1 litr slepičího vývaru
750 g kysaného zelí
500 ml smetany ke šlehání
sůl a čerstvě mletý pepř
28

POSTUP:
Den předem namočte fazole, aby nabobtnaly. Pokud nemáte čerstvé houby,
pak alespoň hodinu před vařením namočte ty sušené. Předkrájejte si zelí.
Fazole uvařte v čisté vodě doměkka. Na másle zpěňte cibuli spolu s kořením, pak přisypte mouku a nechte lehce zpěnit. Zalijte vodou z hub, máte-li
sušené, a vývarem. Přiveďte k varu.
Do polévky vložte zelí (vodu nevylévejte, použijete ji na dochucení místo
octa), uvařené fazole a namočené houby. Důkladně provařte půl hodiny,
dochuťte solí a pepřem a vodou ze zelí, zalijte smetanou, počkejte na první
bublinku a můžete podávat. Nejlépe chutná s čerstvým chlebem. Troufnete
si na domácí?
ORION MAGAZÍN
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Domácí

voňavý chléb
Provoňte váš domov krásnou vůní a k polévkám si upečte domácí chléb. Není to vůbec tak složité, jak se zdá.
S našimi pomocníky, ošatkami a formami to navíc půjde ještě snadněji. Můžete zapojit i děti. A udělejte pečiva
raději více! Určitě totiž rychle zmizí a vy se budete moci pustit do další várky. Tak ať se vám dílo daří!

Základní
recept
K přípravě potřebujete:
1 l vody
500 g žitné chlebové mouky
500 g pšeničné chlebové mouky
500 g pšeničné mouky
3 lžičky kmínu
150 g žitného kvásku
½ lžičky mletého koriandru
4 lžičky soli

POSTUP:
Dopředu si připravte žitný kvásek, případně jej kupte v dobrém pekařství.
Smíchejte žitný kvásek, žitnou chlebovou mouku a vodu. Vznikne řidší těsto.
Připravte jej večer a přikryté nechte do rána v teple kynout. Přidejte pšeničnou mouku, pšeničnou chlebovou mouku, sůl, koření. Těsto zadělávejte na
vále a nechte asi 3 hod. kynout. Rozdělte ho na dvě části, z kterých vytvarujete
2 bochníky a v ošatce nechte asi hodinu kynout. Před pečením chleba nahřejte elektrickou troubu na 250-300 °C a dejte do ní rozpálit 2 prázdné plechy.
Po vykynutí dejte na horní plech oba chleby a na spodní nalijte hrnek vody.
Pozor - voda se hned změní v páru! Proto co nejrychleji zavřete dvířka trouby
a nechte ½ min. vodu pářit – chleba pak bude mít krásnou kůrku. Spodní
plech vyndejte, pečte 5 minut, pak snižte teplotu trouby na 200 °C. Pečte asi
50 min. Z této dávky upečete dva bochníky chleba o váze cca 1,2 kg.

Ratanové ošatky
různých tvarů a velikostí – kulaté, oválné, s dekorem. Využijete je nejen na kynutí těsta, ale také na jeho uskladnění, servírování nebo jako pěknou dekoraci. Tvar a struktura, případně ozdobný motiv ošatky, se otiskne do těsta
a vytvoří tak klasický vzhled bochníku.
Celou nabídku ošatek najdete na našem e-shopu. Už jste viděli jeho novou vyladěnou podobu? www.oriondomacipotreby.cz
1.

Ošatka kulatá
731161

pr. 14 cm

139,-

2.

Ošatka kulatá

731146

pr. 21 cm

3.

229,-

Ošatka s dekorem KLAS
731178 26x13x9 cm 289,-

3.

1.

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Forma kulatá

pr. 25 cm
123296

399,-

Chléb můžete péci nejen klasicky na plechu, ale
také v keramické formě, která výborně vede teplo. Nádoby z keramiky mají dlouhou životnost
a umožňují ekonomický a zdravý způsob pečení.

Podložka drát

pr. 32,5 cm
121544

99,-

Podložku využijete na vychladnutí čestvě
upečeného pečiva, ale také pod horký hrnec
či při zdobení cukroví čokoládou.
Další možností, jak chleba péct, je využití pečicího kamene. Ten poslouží nejen
na pečení chleba, ale také díky němu
můžete připravit křupavou pizzu, pizza
chleba, ryby, zeleninu, sladké koláče… Je
z přírodního materiálu a díky pórovitosti
absorbuje a uvolňuje vlhkost. Těsto je pak
dokonale křupavé.

hranatý

44x30 cm
127018

Forma hranatá

33x16x9,5 cm
123297

399,-

kulatý + kráječ

pr. 33 cm
123778

349,-

399,-
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Bagetky, houstičky, rohlíčky jako od pekaře

R E C E P T Y, T I P Y

Vyzkoušeli jste chleba a práce se dařila? Dokonce vás to bavilo a rodina se olizovala až za ušima?
Neváhejte a pusťte se do dalšího pečiva.

K přípravě potřebujete:
400 g hladké mouky
220 ml mléka
½ kostky droždí
1 lžičku cukru
1 lžíci medu
1 lžičku soli

Francouzská bageta

POSTUP:
Všechny suroviny na těsto smícháme, až je těsto vláčné a nebude se lepit. Necháme
10 minut odpočinout, pak rozdělíme na 2 stejné díly. Ty vyválíme a necháme vykynout v bagetové ošatce vysypané moukou. Bagety dáme na plech, jemně je na hřbetu
nařízneme. Troubu předehřejeme na 180 °C a vložíme do ní na dno pekáček s vodou.
Vykynuté bagety dáme do trouby a pečeme asi 20 minut dozlatova. Upečené vyndáme z trouby, potřeme vlažnou vodou a necháme na mřížce vychladnout.

Plech na bagety, rohlíky, bagetový chléb udrží při pečení jejich tvar. Je perforovaný, takže se teplo dostane na pečivo i ze spodní strany a bagety se rovnoměrně propečou. Plech můžete také použít k rozpékání již upečených baget.

Plech na bagety

kov s nepřilnavým
povrchem
120038

199,-

Nůž ke zdobení
pečiva
dřevo, kov
831155

149,-

Vykrajovačka RAŽENKA

nerez, pr. 10,5 cm
127423

99,N OV I N K A!

Nůž s čepelkou na nařezávání vykynutého chleba ocení domácí pekařky a pekaři. Umožní totiž velmi pohodlně
a snadno vytvořit specifické zdobení na kůrce. Můžete ho jen obyčejně několikrát naříznout anebo vytvořit obrazec
nebo ornament.
Pokud si netroufáte na pletené housky, vyzkoušejte raženky. Do malých bochánků stačí otisknout tvar formy, posypat oblíbeným kořením nebo semínky a mohou jít do trouby.
PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Dýně,

Při správném skladování vydrží
dýně sice až do jara, ale je lepší
ji zpracovat. Určitě každý zná
dýňovou polévku, dýňový
koláč, ale dýni můžete
třeba také upéct.

královna podzimu

Vyberte menší dýně, odkrojte kousek zhruba 2 cm pod stopkou
(jako pokličku), vydlabejte semínka a trochu dužiny. Nechte alespoň 5 mm okraj a naplňte je masovou, sýrovou nebo houbovou
směsí – podle toho, co máte rádi. Určitě doplňte oblíbeným kořením či bylinkami. Pokud nemáte, postačí sůl a pepř. Přiklopte
a pečte v pekáčku doměkka a dozlatova. Z oboustranného pekáče můžete využít jak hluboký, tak mělký díl.

Dýňový koláč
K přípravě potřebujete:
280 g hladké pšeničné celozrnné mouky
80 g másla
140 g moučkového cukru
1 vejce
Na náplň potřebujete:
560 g tvarohu
150 g moučkového cukru
2 lžičky vanilkového cukru
2 žloutky
šťávu a najemno strouhanou kůru
z jednoho citronu
340 g dýně, oloupané a nakrájené na kostičky
¾ sáčku vanilkového pudinku
POSTUP:
Suroviny na těsto promíchejte a prohněťte, vyválejte na plát
o síle cca 0,5 cm a přeneste do nepřilnavé koláčové formy.
Přečnívající kraje seřízněte. Náplň: tvaroh, moučkový cukr,
vanilkový cukr, žloutky, citronovou kůru a šťávu, dýni a vanilkový pudink rozmixujte dohladka a směs vlijte na připravené
těsto. Pečte ve vyhřáté troubě na 180-200 °C přibližně 45 minut. Před podáváním ještě pocukrujte moučkovým cukrem
smíchaným s vanilkovým cukrem.
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Oboustranný
pekáč AROMA
43x30 cm
123767

1 499,-

Koláčová forma
GRANDE

nepř. povrch,
pr. 28 cm
120014

Cukřenka

139,-

99,-

nerez, pr. 7 cm
150275
ORION MAGAZÍN
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D A L Š Í N A Š E T I P Y, C O M Ů Ž E T E P Ř I P R AV I T P R O
RO D I N U Z P O DZ I M N Í H O P O K L A D U Z E Z A H R Á D KY:

Dýňový
kompot

Nerezové hrnce, kastroly, rendlíky nebo sadu nádobí Dalie nabízíme v několika velikostech na
e-shopu nebo v obchodech ORION.

Dýni vložíme do hrnce, zalijeme čistou vodou a mírně povaříme. Nesmíte ji příliš rozvařit. Opatrně scedíme, necháme okapat
a skládáme do zavařovacích sklenic. Do každé sklenice přidáme
kávovou lžičku ananasové příchutě a zalijeme cukerným nálevem:
na 1 l vody dáme 1 kg cukru a zahříváme, dokud se cukr nerozpustí.
Sterilujeme 30 minut při teplotě 85-90 °C. Uchováváme v tmavé
místnosti, na světle kompot ztrácí barvu.

Hrnec s poklicí Dalie
nerez, sklo, 4,8 l
113170

799,-

Zavařovací sklenice s víčkem
0,72 l
125287

0,5 l
610662

19,-

28,-

0,3 l
125284

13,-

SKLO
,
KOV

0,145 l
126402

19,-

Sušená
proslazená
dýně

Dýni zbavenou semínek a měkké části dužiny nakrájejte na plátky, vložte
do hrnce a zalijte cukerným roztokem v poměru 1 l vody + 1 kg cukru tak,
aby byla ponořená. Přidejte ananasovou či jinou příchuť a nechte přejít
varem, aby dýně změkla, ale zůstala celistvá. Pak nechte dýni louhovat
12 hodin, aby natáhla sladký roztok. Nádobu zakryjte utěrkou. Poté dýni
vyndejte z nálevu, nechte okapat a rozložte na mřížky sušičky. Nebo na
síta, na kterých sušíte houby, bylinky. Skladujte v uzavíratelné nádobě. Je
výborná jako zobání u televize a lze ji využívat také jako kandované ovoce.

Dóza se silikonovým těsněním
129,153688
0,5 l
159,127543
1,1 l
179,153689
1,6 l
199,153690
2,3 l

patentní uzávěr

SK
B A L O,
MB
US
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Dýňový džus
K ŘEDĚNÍ VODOU

Zavařovací sklenice
s víčkem

R E C E P T Y, T I P Y

0,9 l
125286

20,-

Dýni zpracovanou základním způsobem zalijeme cukerným roztokem
(1 kg cukru na 1 l vody) tak, aby byla ponořená, a rozvaříme ji do měkka.
Necháme vychladnout a pak vše včetně nálevu důkladně rozmixujeme
do hladka. Pokud je rozmixovaná směs moc hustá, naředíme ji vodou na
tekutou konzistenci, aby se dala přecedit přes jemný cedník. Z roztoku,
který proteče cedníkem, uděláme džus. Můžeme případně přidat ještě
vodu, cukr a ananasovou (nebo jinou) příchuť. Ze směsi, která zůstane v sítku uděláme přesnídávku. Hotový džus nalijeme do zavařovacích
sklenic a zavařujeme 30 minut na 80 °C. Uložíme do tmavé místnosti.

Zavařovací hrnec
smalt, 30 l
111898

1 399,-

Přesnídávka z dýně
Směs, která zbyla po zpracování dýňového džusu, vložte do hrnce. Podle množství přidejte cukerný roztok (v poměru 0,5 l vody
+ 0,5 kg cukru) a uveďte do varu. V trošce vody rozmíchejte vanilkový nebo ananasový pudink a horkou směs jím zahustěte.
Máte-li hodně směsi, dejte více pudinků. Směsí naplňte skleničky
a zavařujte 30 minut na 80 °C. Využijete jako základ na snídani
doplněný granolou nebo jí naplňte formičky na zmrzlinu a zamrazte. Získáte vynikající zmrzlinu.

Cedník BASIC
124468
124469
124470

pr. 15 cm
pr. 19 cm
pr. 23 cm

89,139,169,-

N OV I N K A!

Z,
RE
NE AST
L
P

Cedník Anett

nerez, pr. 28,5 cm
124465

249,34

ORION MAGAZÍN

P R O Z R A D Í M VÁ M

rodinný recept
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Není snad typičtější ovoce pro české dezerty než právě jablka. Obzvláště na podzim, kdy dozrávají.
Jablka obsahují velké množství vlákniny a také vitamíny a minerály. Pravidelná konzumace
posiluje imunitní systém, krevní oběh a také stabilizuje hladinu cukrů v krvi.

Jablečný dort
K přípravě potřebujete:
4 vajíčka
150 g moučkového cukru
1,5 lžíce kakaa
160 g strouhaných jablek
4,5 lžíce dětské krupice
100 g mletých vlašských ořechů

Forma na dort s přezkou
silikon, sklo, pr. 23,5 cm
151751

379,-

Krém:
300 ml mléka
1,5 čokolády na vaření
3 lžíce hrubé mouky
250 g másla

POSTUP:
Žloutky utřeme s cukrem a přidáme kakao, nahrubo nastrouhaná
plast
142818 jablka a dětskou krupici. Necháme 15 minut stát, aby krupice změkla. Kráječ korpusů
Přidáme strouhané ořechy a sníh ze 4 bílků. Pečeme ve vymazané
nerez, š. 29 cm
39,a strouhankou nebo moukou vysypané dortové formě – nejprve
130450
v mírně vyhřáté troubě (cca 15 minut na 150 °C) a pak přidáme na
119,teplotě (180 °C). Doporučuje se prvních 30 minut troubu
Zdobicí sáčky vůbec neotvírat, aby se korpus nepropadl. Když se po testu
plast se špejlí těsto nelepí, korpus je hotový. Nechte ho zchlad20 ks, d. 39,5 cm nout. V mléce rozpustíme čokoládu na vaření, rozšleháme
142242
elektrickým šlehačem, krátce povaříme a přidáme 3 vr99,- chovaté lžíce hrubé mouky – za stálého míchání uvaříme
Forma na chléb
opakované kaši. Za občasného míchání ji necháme zchladnout. Pak
GRANDE
použití přidáme změklé máslo a vyšleháme krém. Ten naneseme
nepř. povrch
na zchladlý korpus špachtlí nebo pomocí zdobicího sáčku
27,5x15 cm
120015
a
špičky.
Můžete
ho
ještě
dozdobit
strouhanou
čokoládou.
Zdobicí špička
Pokud
máte
raději
korpusy
prokrojené
a
proložené
kré149,nerez, 8 cípů
mem,
pomůže
vám
struna
na
krájení
korpusů.
153007

Špachtle/stěrka

19,-

Stejně tak můžete vytvořit řezy, když použijete menší plech
nebo formu na srnčí hřbet nebo biskupský chlebíček. Použijte dvě, anebo přizpůsobte množství těsta. Dobrou
chuť!

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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• hladké ostří snadno oškrábe a nakrájí
zeleninu či ovoce na tenké plátky. Druhé ostří
dokáže velmi lehce nakrájet tenké nudličky

R E C E P T Y, T I P Y

Škrabka pro praváky
i leváky DOUBLE
140755

99,-

Podzimní radost - červená

řepa

Pokud jste ochutnali prozatím červenou řepu pouze jako přílohu v kyselém nálevu k hlavnímu jídlu, o mnoho jste přišli. Z této poslední dobou velmi oblíbené
zeleniny se dá připravit mnoho rozmanitých jídel a nápojů mnoha chutí.
Červenou řepu je potřeba obvykle okrájet. Ostrá škrabka a šikovné ruce si
s takovým úkolem poradí ve chvíli.

Škrabka pro praváky
i leváky DOUBLE WAVY
140756

99,-

Zasyrova je červená řepa poměrně tvrdá a je nutné ji krájet nebo strouhat najemno. Pomůže vám buď klasické struhadlo anebo kráječ. Ten opravdu ušetří čas
i námahu. Salát je pak hotový za chviličku.
• jemně zubatá čepel lehce oloupe kiwi či rajče, dokáže jemně
nastrouhat zelí do salátu, nebo
jako přílohu, poradí si s čokoládou a nakrájí i tenké plátky zeleniny a ovoce. Vlnitým ostřím
lze krájet mřížku či ozdobit zeleninu pro krásu stolování

Kráječ/struhadlo
SHARP

s výměnnými nástavci
140781

699,-

Struhadlo
čtyřhranné

140779

239,Z,
RE
NE MA
GU
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Pomazánka z červené řepy
je tak růžová, že ji určitě neodmítne žádná malá slečna
a nadchnete s ní i starší milovnice růžové barvy. Oživí
stůl na každé oslavě i posezení s přáteli.
K přípravě potřebujete:
250 g vařené červené řepy
150 g plnotučného tvarohu
50 g sýru feta
1 stroužek česneku

Servírovací/krájecí prkénko
142598 cca 34 cm 239,142599 cca 44 cm 299,-

DŘ
E
A K VO
ÁC
IE

POSTUP:
Rozmixujte v robotu oloupanou vařenou a na menší kousky nakrájenou řepu sekacím nožem na hrubší drť. Přidejte prolisovaný česnek, tvaroh a mixujte do hladké pomazánky. Nakonec přidejte rozdrobenou fetu a naposledy
krátce promixujte. Pokud je to potřeba, zlehka dosolte. Chutná výborně na jakémkoli pečivu. Třešničkou na dortu
bude kousek pažitky, petrželky nebo bazalky.

Řepný koláč

Pečicí kameny

kamenina
více na str. 30

K přípravě potřebujete:
1 křehké těsto
200 g kysané smetany
2 žloutky
špetku soli, špetku kmínu
350 g vařené a oloupané
červené řepy
75 g fety
POSTUP:
Troubu předehřejte na 170 °C. Na pečicí kámen položte těsto rozválené na kruh o průměru cca 35 cm. V misce promíchejte zakysanou
smetanu, žloutky, sůl a kmín. Tuto smetanovou směs rozetřete na těsto, ale ne až do kraje, nechte 5 centimetrů od kraje volných.
Řepu nastrouhejte nahrubo na smetanovou náplň. Fetu rozdrobte
a přidejte ji na řepu. Okraje těsta postupně po malých kouscích přehněte kolem dokola přes náplň tak, aby vznikl rantl a náplň nemohla
vytéct mimo těsto.
Pečicí kámen vložte do trouby a pečte 30 minut, až okraje těsta zezlátnou, smetanová náplň ztuhne a feta se částečně rozteče. Můžete ho
podávat teplý i studený, doplňte ho oblíbenými čerstvými bylinkami.
K řepě se hodí tymián, bazalka, petrželka.
PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Muffiny s červenou řepou
Ač se to nezdá, červená řepa je skvělá i do sladkých laskomin.
K přípravě těsta potřebujete:
200 g hořké čokolády
200 g polohrubé mouky
100 g hnědého cukru
½ sáčku prášku do pečiva
2 lžíce kakaa
3 velká vejce
100 ml mléka
100 g másla
80 g slunečnicového oleje
250 g vařené, oloupané červené řepy
zakysanou smetanu nebo pařížskou šlehačku

• mnoho barevných dekorů

Cukrářské košíčky
120055 pr. 2,5 cm, 200 ks
120056 pr. 5 cm, 80 ks

49,49,-

POSTUP:
Troubu předehřejte na 180 °C a plech na muﬃny vyložte papírovými nebo silikonovými košíčky.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva, cukrem, kakaem a nahrubo nasekanou čokoládou a dobře promíchejte. Vajíčka,
rozpuštěné máslo, olej, mléko pokojové teploty a na kousky
nakrájenou řepu rozmixujte na řídké pyré. Smíchejte ochucenou mouku s řepným pyré, těsto rozdělte do připravených
papírových košíčků a vložte do trouby. Pečte 20-25 minut, až
jsou muﬃny propečené i uvnitř (poznáte při vpichu špejlí).
Podávejte nejlépe vlažné se zakysanou smetanou nebo vychladlé s pařížskou šlehačkou.
V Y Z KO U Š E J T E D E Z E RT
V E T VA R U S R D C E

Plech na muffiny GRANDE

nepř. povrch, 35x26,5 cm
120016

Forma na muffiny SRDCE

239,Plech na muffiny
GRANDE MINI

silikon
hnědá 151742
oranžová 151743

169,-

nepř. povrch, 42x26 cm
120029

279,-

Nerezové zdobicí špičky
39,153029, 153027…
19,153008, 153006…
38

• mnoho tvarů
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Neobyčejně obyčejná

pečená povidla
připravíte pomalým vypékáním ovoce v troubě. Nevyžaduje to žádnou velkou
námahu ani pozornost. Pomalu se odpařují a zahušťují. Přidáním cukru prodloužíte trvanlivost povidel. S přidáváním koření buďte opatrní.
Původně se pro výrobu povidel používalo ovoce sušené. Ovoce by mělo být zcela
dozrálé, případně už přešlé prvními nočními mrazíky, aby byl vyšší přirozený
obsah cukrů. Povidla se používají jednak přímo jako sladká pomazánka na chleba či jiné pečivo, jednak jako sladká náplň do buchet, koláčů, šátečků, knedlíků
a dalších pokrmů.

Hrušková povidla
K přípravě potřebujete:
2 kg hrušek
2 lžíce octa
300 g cukru
lžičku skořice, 3 hřebíčky, badyán
POSTUP:
Oloupané a na větší kousky nakrájené hrušky vložte do hlubšího pekáče vyloženého mokrým pečicím
papírem. Pokapte octem a vložte do vyhřáté trouby
(230–250 °C). Pečte přibližně 30 minut bez míchání. Pokud jsou hrušky méně šťavnaté, přidejte před
vložením do trouby trochu vody. Po pečení posypte
polovičním množstvím cukru, tmavé ovoce z vrchu
můžete otočit dospod a opět pečte přibližně 25 minut bez míchání. Pak přidejte druhou polovinu cukru
a ještě dopečte, dokud nejsou dost hustá. Přisypte
koření a horká povidla plňte do sklenic, která zavíčkujete a otočíte na 10 minut dnem vzhůru. Pozor na
popálení.

Švestková povidla
K přípravě potřebujete:
švestky
100 g cukru na 0,5 kg švestek
20 ml octa na 0,5 kg švestek
POSTUP:
Švestky očistěte, zbavte pecek a rozmixujte. Promíchejte s odměřeným cukrem a octem, zakryjte a nechte odstát – klině přes noc, minimálně ale 2 hodiny. Odstáté
švestky dejte do pekáče a vložte do trouby rozehřáté
na 230 °C. Nechte péct asi 30 minut. Poté snižte teplotu na 140 °C a pomalu dopečte, dokud nejsou povidla
hustá a tmavá. Horká povidla plňte do sterilovaných
skleniček. Zakápněte trochou rumu a uzavřete. Skladujte v chladu.
Sklenice a víčka různých velikostí a tvarů najdete na www.oriondomacipotreby.cz nebo v obchodech ORION tvoříme vaši domácnost.

Škrabka
140701 pravá
140704 levá
PODZIM - ZIMA 2021-2022

Smaltovaný pekáč s víkem
127020 28,5x18,5 cm 559,599,127021 34,5x23 cm
699,127022 38,5x25 cm
127023 42,5x27,5 cm 799,-

45,45,39
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• bílý porcelán různých velikostí
a tvarů nádob na našem e-shopu

Příroda je na podzim plná barev

a zdravých plodů

Některé mají vysoký obsah vitamínů. Vedle ostružin, jeřabin
a plodů černého bezu je to také rakytník a šípky.

Karafa

1,3 l
korková zátka
126646

299,-

Jeřabiny

Arónie

N A M O Č OV É P OT Í Ž E

POSILUJE IMUNITU

V I T A M Í N O VÁ B O M B A

Léčivé účinky mají plody i listy jeřábu, používají se zejména při problémech s močovým ústrojím, plody
k tomu ještě snižují hladinu cholesterolu. Z jeřabin se připravují
kompoty – můžete je kombinovat
s jablky nebo hruškami. Je možné
z nich vyrobit také džem nebo pálenku „jeřabinku“.

Kromě velkého množství vitamínu
C je v plodech obsažen také vitamín
E, K, B1, B2, B6 , B9, A a P. Z bobulí
si můžete připravit sirup, víno nebo
marmeládu. Ze sušených plodů pak
třeba voňavý čaj. Nejlepší jsou čerstvé plody či lisované za studena,
tak si totiž rostlina zachová největší
množství prospěšných látek.

Jediná oranžová bobulka obsahuje
celou doporučenou denní dávku
vitamínu C. Ale i celou řadu dalších vitamínů. Podporuje imunitní systém, trávení, krevní oběh
a průchodnost cév. Sirup z rakytníku je skvělý jako prevence i léčba
nachlazení i chřipky. Je velmi chutný, takže si smlsnou i děti.

Náš tip na vitaminovou bombu:
rozmačkejte hrst jeřabin s medem
a jogurtem, který výraznou chuť
zjemní.

Náš tip na servírování: rozmačkané plody Arónie s trochou medu
nebo zjemněné kysanou smetanou
chutnají naprosto báječně.

Náš tip: rakytníkový džem ze 3 ingrediencí! Očištěné bobule vaříme
podlité vodou doměkka, postupně
přidáme cukr s petózou a vaříme
do zhoustnutí.
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šípků

Receptů a návodů, co udělat z
je skutečně mnoho.
Trhání a sušení dá trochu práci, ale vyplatí se to. Na čaj se
pak plody šípků musí podrtit, ale neměly by přijít do styku
s kovem. Čaj je výborný při zimním nachlazení. Ale šípky se
nehodí jen na čaj nebo marmeládu, z plodů šípkové růže můžete vyrobit zajímavé víno.
2.

Láhev s clip uzávěrem
1.

dekor IDA
126484 0,5 l
126485 1 l

2.

dekor ELA
126496 0,75 l
126497 1,1 l

3.

4.

1.

3.

69,89,79,99,-

hladká hranatá
126400 0,53 l 69,89,126401 1 l

4.

hladká kulatá
59,89,-

126475 0,29 l
124671 1 l

Kvasná zátka
Skleněný
demižon

10 l
125954

389,-

140871 v. 20 cm, pr. zátky 2,5/3 cm
140873 v. 20 cm, pr. zátky 3/4 cm

129,129,-

Skleněný demižon
opletený
víčko na závit, 5 l
127602

199,-

Skleněný demižon
opletený
N OV I N K A!
PODZIM - ZIMA 2021-2022

korková zátka, 2,15 l
127603

399,-

Šípkové víno

K přípravě potřebujete:
1 kg čerstvých zralých šípků/
400 g sušených šípků
1,7 kg cukru
4 litry vody
balíček živné soli pro kvasinky
balíček ušlechtilých kvasinek

Pro přípravu vína se hodí jak čerstvé, tak
sušené šípky. Víno ze sušených šípků bude
mít výraznější barvu a lehký náznak karamelu v chuti.
POSTUP:
Nasbírané šípky přeberte, omyjte a posypte 200 g cukru a spařte 3 l vroucí vody.
Zbylý cukr svařte s 1 l vody a roztok nechte
vychladnout. Obě zchladlé směsi přelijte
do kvasné nádoby - demižonu, která by
měla být alespoň o třetinu větší než množství surovin. Poté přidejte živnou sůl a nakonec kvasinky. Nádobu uzavřete kvasnou
zátkou, postavte mimo dosah slunečních
paprsků a nechte rozkvasit při teplotě přibližně 20 °C. Doba kvašení je individuální,
většinou trvá 6-8 týdnů.
Když kvašení ustane a většina šípků klesne
ke dnu, odstraňte kvasnou zátku a opatrně pomocí hadičky stáčejte víno do láhví
nebo demižonu tak, abyste nenabrali kal
a usazeninu ze dna. Plňte až nahoru
a zátkujte volně, případně použijte vatovou nebo kvasnou zátku, víno bude ještě
dokvašovat. Víno nechte vyčistit a podruhé ho stočte do láhví, zazátkujte a uložte ve
sklepě naležato.
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v podobě
kvašené
zeleniny

Hrnec na
nakládání
PICKLES
1,3 l
127601

399,-

Zelenina kvašená pomocí bakterií mléčného kvašení obsahuje velké množství vitamínů, enzymů a minerálů. Aktivuje imunitní systém v boji proti bakteriím a virům, posiluje organismus proti infekcím, podporuje
tvorbu krve a hormonů. Doporučená denní dávka jsou 2 polévkové lžíce kvašené směsi. Pickles je tak ideální
oblohou k hlavnímu jídlu nebo přísadou do salátů.

1.
2.
3.
4.

Kvašená zelenina je velmi jednoduchá na přípravu.
Její příprava zahrnuje 4 kroky:
příprava zeleniny (omytí, oškrábání, nakrájení,
nastrouhání)
smíchání se solí a promačkání
natlačení do nádoby
zatížení a kvašení

Základní recept
K přípravě potřebujete:
500 g bílého hlávkového nebo čínského zelí
400 g další zeleniny (cibule, mrkev…)
20 g zázvoru
1 jablko
2 lžičky soli (15–20 g)

Využití PICKLES: jako součást hlavního jídla, náplň do slaných placek, tortil, sendvičů, slaných závinů, jako příloha
k hamburgeru, grilovanému masu, do salátů…
Oblíbené kombinace zeleniny na PICKLES:
bílé zelí + cibule + mrkev (+ jablko + zázvor + kmín)
bílé zelí + paprika + mrkev + jarní cibulka (nebo medvědí česnek)
bílé zelí + červená řepa + mrkev + jablko + anýz
bílé zelí + cibule + zázvor + jablko
bílé zelí + červená řepa + křen + jablko
bílé zelí + cibule + kopr + kmín nebo hořčičné semínko
červená řepa + kedlubna + cibule
čínské zelí + mrkev + cibule + paprika
Dodržujte množství soli:
1 kg zeleniny/1 velká lžička soli (15–20 g).
Dodržujte důkladnou hygienu.

POSTUP:
Zeleninu omyjte, zelí nakrájejte na tenké nudličky, ostatní zeleninu nakrájejte nebo nastrouhejte nahrubo. Zázvor
a jablko nastrouhejte najemno. Přidejte sůl. Velmi dobře zeleninu promačkejte (3–5 minut), aby pustila maximum tekutiny. Zeleninu do hrnce vkládejte postupně po vrstvách, každou vrstvu důkladně pomačkejte, aby se
uvolnilo co nejvíce šťávy. Pokud je šťávy málo, dolijte vodou, aby byla všechna zelenina ponořená. Po ukončení
kvasného procesu rozdělte zeleninu do menších skleniček a skladujte je v ledničce. Vydrží vám až půl roku.
Používejte čerstvou a neponičenou zeleninu. Větší podíl dejte šťavnaté zeleniny (mladé zelí, čínské zelí, mrkev,
cuketu, řepu, cibuli, kedlubnu, přidejte jablíčko), abyste měli dostatek tekutiny. V menším množství přidejte i sušší
zeleninu (červené zelí, celer, pórek, jarní cibulku).
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Nakládané zelí je oblíbené pro velké množství vitamínů, které je v něm obsažené (především B a C), ale také
pro výskyt minerálních látek, které napomáhají zvyšovat celkovou obranyschopnost našeho organismu.
Keramické hrnce neslouží pouze k přípravě nakládaného zelí, ale také ke zpracování jiných dobrot, jako jsou
kvašáky, utopenci, ryby, sýry a další lahůdky nakládané
do oleje nebo octového nálevu. Hrnec je vyroben z užitkové glazované keramiky, která nepropouští světlo, udržuje stálou teplotu a potraviny pak získají lepší podmínky
pro dozrání a správnou chuť. Součástí hrnce je keramická
poklička. Hrnec má 2 boční ucha pro snadné přenášení.

Hrnec ZELÁK
keramika, dřevo
2,5 l
111684

399,-

Hrnec ZELÁK
keramika, dřevo
6l
111685

Hrnec na nakládání
keramika
113197 10 l
113198 16 l

1 199,1 599,-

včetně
dřevěných
kleští

699,-

S KV Ě L Í
POMOCNÍCI:

Kruhadlo na zeleninu
dřevo, nerez
140774

449,-

se šuplíkem

Dřívka na zatížení
10 ks, buková dýha
842251

49,Těžítka na zatížení
zelí v hrnci

keramika
ve 4 velikostech
od pr. 15 cm
od 179,PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Vychytaný hrnec

• na všechny typy spotřebičů včetně indukce

Mnozí z vás jistě výhodu mlékovaru znají a hojně využívají systém dvojité stěny, která brání připálení mléka
při přípravě různých kaší, pudinků, bešamelů.

Nerezový mlékovar s píšťalkou
499,111872
1,5 l
679,111900
2l
699,111899
2,5 l

•
•
•
•

dvojstěnná nádoba – otvorem vlijete vodu, takže ohříváte potraviny nad párou
píšťalka ohlásí moment, kdy se vaří voda
nic se nepřipálí
pohodlně vyléváte hotový pokrm pravou rukou –
otvor pro nalévání vody je na druhé straně nádoby

DVO J I TÁ S T Ě N A
S I GN A L I Z AČ N Í
P Í Š ŤA L A

S E N DV I Č OV É D N O U M L É KOVA RU
111 90 0 Z A J I S T Í E KO N O M I C K É VA Ř E N Í
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Pro jednoho pochoutka, pro některé hrudková pohroma. Záleží totiž, jak se vám povede. I když je pouze ze dvou surovin,
zkazit se dá jednoduše. Pro mnohé je to vzpomínka na dětství.
Poměr surovin na krupicovou kaši hustou „tak akorát“:
1 litr mléka/120 ml (80 g) krupice.
F I N T A : rozmíchejte krupičku v polovině potřebného množství mléka a nechte ji min. půl hodiny odpočinout v lednici. Když ji tam necháte pár hodin, tím lépe.
POSTUP:
Při zahřívání dbejte na stálé míchání, aby se vám neudělaly hrudky. Zahřívejte kaši na střední výkon plotýnky a jakmile začne probublávat, vydržte, míchejte ještě
pár minut. V této fázi oceníte mlékovar, který zabrání
připalování kaše. Dopřejte kaši minimálně 5 minut probublávání na mírném ohni, neodstavte ji hned, jakmile
se začne vařit.
Závěrečné zjemnění: kousek másla nakrájený na plátky vhoďte do kaše po odstavení z plotny a míchejte do
rozpuštění.
No a teď už s luxusní kaší šup na talíř. Polít rozpuštěným máslem a dle chuti posypat čokoládou, kakaem,
cukrem… jak komu chutná.

Sýrová omáčka

K přípravě potřebujete:
20 g másla
20 g hladké mouky
500 ml mléka
150 g strouhaných sýrů (např. 100 g eidamu,
40 g čedaru a 10 g parmazánu)
špetka soli

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Miska LUNA

porcelán
pr. 14 cm
128398

89,-

POSTUP:
Do mlékovaru nalijte otvorem vodu a přiveďte k varu
vodu mezi stěnami nádoby. Dále v mlékovaru rozpusťte máslo. Přisypte mouku a hned metličkou pečlivě
míchejte. Vydržte asi minutku, než pěnění mouky odezní, jíška by neměla zezlátnout. Přilijte třetinu mléka
a pečlivě metličkou prošlehejte. Jakmile vše zhoustne
na kaši, přilijte další třetinu, opět rozmíchejte a nechte
zhoustnout. Nakonec dolijte i zbytek mléka, osolte,
přiveďte k velmi mírnému varu a nechte 10-15 minut
pomalu pobublávat, občas promíchejte. Jakmile je
bešamel připravený, začněte do něj postupně přidávat
nastrouhaný sýr. Každou dávku pečlivě rozmíchejte
metličkou, než se rozpustí, a kontrolujte chuť i konzistenci omáčky. Opakujte, dokud nejste s chutí spokojeni. Možná bude stačit sýru méně, možná budete chtít
přidat sýru více. Nakonec omáčku dosolte podle chuti,
každý sýr je jinak slaný.
Kromě těstovin můžete sýrovou omáčku skvěle přidat
k vařeným bramborám, nokům, vařené zelenině. Skvěle ladí s brokolicí nebo květákem.
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Vánoce

Vykrajovačka DÝNĚ

Je to čas, kdy děti pociťují jemné chvění a trošku se obávají, zda nezlobily moc.
Ve vzduchu se totiž vznáší nejen vůně skořice, hřebíčku a medu z pečení perníčků, ale také je občas cítit vůně pekelná. To se blíží mikulášská nadílka, která
se ale neobejde bez čertího hartusení. V každém případě už je to období dlouhých chladných večerů a čas pečení perníčků.

6x5 cm
nerez
124969

22,-

Silikonový vál oranžový

750366 40x30x0,1 cm 179,750367 50x40x0,1 cm 249,750370 60x50x0,08 cm 299,-

Perníčky
K přípravě potřebujete:
65 dkg hladké mouky
25 dkg práškového cukru
4 vejce
5 dkg tuku

10 dkg tekutého medu
1 lžičku skořice
2 lžíce kakaa
2 dkg kypřícího prášku do perníku
½ lžičky jedlé sody

• také
v hnědé
barvě

POSTUP:
Vypracujeme tuhé těsto, vyválíme asi 4 mm silný plát a na mírně
vymaštěný plech dáme péct. Ještě teplé perníčky potřeme žloutkem
rozmíchaným s trochou vody nebo mléka.

Váleček hnědý

Zdobicí poleva
K přípravě potřebujete:
14-18 dkg práškového cukru
1 bílek
½ lžičky solamylu
1 lžičku citronové šťávy

plast, silikon
pr. 6,5 cm
141249

289,Vykrajovačka
NETOPÝR
8x5,5 cm
nerez
124989

22,Vykrajovačka
KLOBOUK

6,5x5 cm
nerez
124958

22,-

POSTUP:
Velmi jemně prosátý cukr smícháme s ostatními ingrediencemi a utřeme polevu hustou
tak, aby se neroztékala.

Vykrajovačka DUCH
7x5,5 cm
nerez
124968

22,-
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Naše šikovná kolegyně grafička Šárka je odbornice na zdobení perníčků. Pokaždé, když zařadíme do nabídky nové
tvary vykrajovaček, postará se o to, abychom vám mohli prezentovat možné způsoby jejich zdobení. Má své fígle
na to, jak musí být poleva hustá: „Správnou hustotu poznáte, když párátkem naberete trochu polevy a kápnete ji třeba na
talířek. Když drží tvar tečky a neroztéká se, je poleva akorát. Máte-li polevu moc hustou, zřeďte ji troškou citronové šťávy.“

Šárka

M O J E Z Á K L A D N Í V Ý B AVA :
• také
v oranžové
barvě

Sáček se špičkou 3 ks

26x30x19 cm
142233

49,-

Nerezové vykrajovačky

různé tvary
od 19,-

Stěrka

silikon, plast
29,5 cm
142835

99,-

Šlehací metla
WOODEN

termoplast, 32,5 cm
141043

99,-

Šlehací mísa

plast, pr. 19 cm
120282

79,Na období Vánoc si můžete vytvořit voňavou dekoraci. Se zdobením vám rádi pomůžou děti. Taková dekorace ozdobí i provoní domácnost. Navíc si u její výroby
užijete společně příjemný čas a legraci.

Sada vykrajovaček BETLÉM
nerez, 7 ks
127414

199,Můžete ho doplnit dalšími tvary,
např. ovečkou (124975), kometou
(121140), andělem (121137).

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Vykrajovačka
STROM

nerez
127413

89,-
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Papírové špejle

papír, 50 ks, 11,5 cm
151509

49,-

Každá rodina má své oblíbené recepty na vánoční cukroví. A velmi rádi také ochutnáme nějaké na návštěvě, protože mívají úplně jiné, neokoukané. Vyzkoušejte recepty z těch méně obvyklých, které vám přinášíme jako inspiraci.
Vánoční lízátka si určitě oblíbí nejen děti. Navíc je můžete do přípravy zapojit.

Vánoční lízátka
K přípravě potřebujete:
70 g měkkého másla
70 g jemného pískového cukru
1 vejce
75 g hladké mouky
½ kypřicího prášku do pečiva
60 g plnotučného tvarohu
70 g moučkového cukru
1 cukr s rumovou příchutí
Polevy na zdobení:
1 poleva s marcipánovou příchutí
1 poleva kakaová
100 g lískových oříšků
100 g hořké nebo mléčné čokolády
dřevěné nebo papírové špejle
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POSTUP:
Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny, přidáme vejce a pečlivě promícháme. Prosátou mouku smícháme s kypřicím práškem a ze všeho vypracujeme těsto. To dáme do dortové formy vymazané tukem a vysypané
hladkou moukou a pečeme asi 30 minut při 170 °C. Pak ho necháme asi
30 minut chladnout ve formě, než ho vyklopíme na mřížku, kde úplně
vychladne.
Čerstvý tvaroh promícháme s moučkovým cukrem a cukrem s rumovou
příchutí. Pečenou buchtu rukama rozdrobíme do misky. Tvarohovou
směs promícháme s rozdrobenou buchtou a ze vzniklé hmoty tvarujeme
kuličky. Ty dáme asi na hodinu do ledničky ztuhnout. Poté do kuliček napícháme špejle a obalujeme v marcipánové nebo kakaové polevě a zdobíme sypáním v podobě nadrobno nakrájených lískových ořechů nebo
čokolády. Pro děti můžeme zvolit nějaké barevné zdobení nebo na špejli
upevnit barevnou mašličku. Servírovat je můžete buď v květináčku s větvičkami smrku nebo jedličky anebo v barevných papírových košíčkách.

ORION MAGAZÍN

R E C E P T Y, T I P Y

VYUŽIJETE NA
L Í Z ÁT K A :

A teď jeden fitnes recept na proteinové red velvet pralinky pro zdravé mlsání.
Recept je totiž bez cukru. Spojuje protein, čokoládu, burizony a zdravou červenou řepu, která dodá pralinkám nádhernou barvu.

Red Velvet pralinky
P R O T E I N O VÁ V E R Z E

Cukrářské košíčky

papír, 200 ks
120055

49,-

Forma na dort s přezkou
pocínovaná, pr. 16,5 cm
151769

129,Miska do vodní lázně

nerez, pr. 11 cm
126114

149,-

K přípravě potřebujete:
115 g pyré z červené řepy
20 g arašídového másla
100 g proteinového prášku (bez příchuti,
příp. vanilkový nebo jiný světlý)
40 g ovesné vanilkové mouky
10 g kokosové mouky
20 g burisonů (jáhelné nebo pohankové
pukance)

Forma na pralinky KYTIČKY

silikon, 30 tvarů
151737

119,-

Poleva:
230 g bílé čokolády bez cukru nebo ovocná poleva
65 g vysokoprocentní tmavé čokolády bez cukru
pistáciové oříšky
POSTUP:
Červenou řepu povařte do měkka, nechte zchladnout a rozmixujte na pyré.
Přidejte arašídové máslo, protein, ovesnou a kokosovou mouku, pořádně promíchejte a na závěr přimíchejte burisony. Vyložte formu na biskupský chlebíček
pečicím papírem, dejte do ní vzniklou hmotu, zarovnejte a nechte zmrazit. Pak
rozkrájejte hmotu na kostičky – co nejrychleji, aby hmota moc nepovolila, pak
by se vám lepila. Dejte rozkrájené čtverečky znovu do mrazáku a rozpusťte bílou
čokoládu. Čtverečky do ní namáčejte a pokládejte na drátěnou mřížku. Každou
kostičku zespod pak můžete obalit v kokosové mouce, aby se nelepily. Můžete
také použít silikonovou formu na pralinky. Dozdobte rozpuštěnou tmavou čokoládou. Než zatuhne, můžete ještě dozdobit nasekanými pistáciovými oříšky.
Nechte pořádně ztuhnout a skladujte v lednici v uzavřené nádobě.

Forma na biskupský chlebíček
pocínovaná, 36x12x7,5 cm
122299

99,-

Podložka na cukroví
• miska pomůže rozpustit polevu,
na vodu použijte např. rendlík
PODZIM - ZIMA 2021-2022

drát, 36x25x1 cm
121545

99,49

R E C E P T Y, T I P Y

Velmi snadnou a časově nenáročnou variantou voňavého sladkého cukroví jsou sušenky. Je to taková pohodlná
varianta, ale všichni si pochutnají a domácnost prostoupí ta pravá vůně Vánoc. Zvolit můžete buď tvoření pomocí
razítek na sušenky nebo váleček s dekorem a vykrajovátka různého tvaru.

Kokosové

Kakaové

Skořicové

K přípravě potřebujete:
350 g polohrubé mouky
150 g práškového cukru
130 g másla
2 vejce
1 vanilkový cukr
70 g kokosu

K přípravě potřebujete:
350 g polohrubé mouky
150 g práškového cukru
130 g másla
2 vejce
1 vanilkový cukr
10 g kakaa

K přípravě potřebujete:
250 g hladké mouky
120 g práškového cukru
100 g másla
1 vejce
10 g mleté skořice

POSTUP:
Všechny přísady smícháme a dáme do lednice na 2 hodiny odpočinout. Těsto vyválíme na silikonovém válu hladkým válečkem na 3-4 mm silnou placku. Otiskneme do něho dřevěným válečkem dekor a vykrajujeme různé tvary
– kolečka, hvězdičky, zvonečky, stromečky… V případě razítka vykrojíme nejprve vykrajovátkem kolečko, formu
necháme na místě, raznicí vytvoříme ornament a teprve potom sejmeme vykrajovátko a přesuneme sušenku na
vymazaný plech. Pečeme ve vyhřáté troubě na 150 °C přibližně 10-12 minut.

Razítka na sušenky

nerez, dřevo, silikon
4 dekory
124992

199,-

Plech se zkosenou
hranou

nepř. povrch
44,5x32,5 cm
127006

249,Váleček s dekorem
VLOČKY
dřevo, pr. 6 cm
141248

299,-

v naší nabídce
i jiné dekory
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VYUŽIJETE PŘI
P Ř Í P R AV Ě S U Š E N E K :

Sada utěrek

bavlna, 3 ks
710972

199,-

Kuchyňská
zástěra
bavlna
960377

199,-

R E C E P T Y, T I P Y

Silikonové formy na rohlíčky, pracičky nebo pralinky vám výrazně usnadní práci při pečení klasického vánočního cukroví nebo pokud děláte domácí čokoládu.
Vyzkoušejte něco nového – kombinace čokolády a pečeného těsta vypadá velmi
dobře a nabízí jinou pochoutku, než jakou běžně hostům nebo rodině nabízíte.

Sušenky s čokoládou
K přípravě těsta potřebujete:
lze použít jakékoli vaše
osvědčené linecké nebo:
20 dkg solamylu
1 vanilkový pudinkový prášek
20 dkg hladké mouky
20 dkg tuku
15 dkg práškového cukru
½ balíčku kypřícího prášku
1 žloutek
3 lžíce zakysané smetany
Čokoládu vytvoříte v poměru
10 g 100% tuku IVA
100 g čokolády na vaření
Množství podle toho, jak silnou
vrstvu chcete na těstě mít.

Silikonové formy
151736, 151737
151744, 151745
151767, 151768
151753, 151754

květy
srdíčka
Vánoce 6
vánoční 15

POSTUP:
Zpracujeme všechny suroviny a těsto dáme
do chladna uležet, nejlépe do druhého dne.
Ztuhlé těsto necháme před zpracováním povolit, děláme malé kuličky a vyplníme formičky přibližně do poloviny. Pečeme asi na
180 °C dorůžova. Po vychladnutí vyklopíme.
Čokoládu s tukem rozpustíme ve vodní lázni. Silikonové formičky pečlivě umyjeme,
osušíme a asi do poloviny naléváme čokoládu. U větších tvarů stačí zaplnit dno formiček. Necháme ji lehce zchladnout/ztuhnout
a potom s citem vložíme do každé formičky
na čokoládu sušenku. Příliš netlačíme, stačí
jen položit. (Položením do horké by sušenka
moc klesla). Necháme ztuhnout a vyklopíme
z formiček.

119,119,119,149,-

Kuchyňská
chňapka SVETR
bavlna
152188

99,2 BAREVNÉ
VA R I A N T Y

Plech

smalt
42x37 cm
123746

399,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Další silikonové formy
151722, 151723
151724, 151725
151726, 151727
151730, 151731
151728, 151729
151761, 151762
151720, 151721
151759, 151760

pracny 20
pracny 20 mix
pracny 32 mix
věneček 24
rohlíček 15
rohlíček 30
ořechy 20
ořechy 40

139,169,169,169,139,199,139,199,51

03

Vánoce

Dárkové krabice
různé velikosti
dva dekory
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Vařečka OBLIČEJ

dřevo, 30 cm
140132

45,-

VÁ N O C E

Vánoční dárek od nás
V našem sortimentu najdete mnoho inspirace na dárky
pod stromeček. Potěšit můžete dámy, pány, babičku, dědu,
maminku i tatínka, ale zkrátka nepřijdou ani děti. Vybírat
můžete v našich obchodech nebo na webových stránkách
www.oriondomacipotreby.cz. Určitě si vyberete a budete
spokojeni.

H L E DÁT E

něco
vtipného?

Obracečka
OBLIČEJ

dřevo, 30 cm
140341

Vařečka
VOUSY

35,-

dřevo, 35 cm
140134

45,MAXI placatka

nerez, 1,7 l
127701 rybička
127703 výbava
127702 s kohoutkem

379,379,399,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Klasická placatka
nerez, 0,24 l
125996 ať to šlape
125995 na cesty

159,159,-

53

VÁ N O C E

Potřebujete hodnotný dárek pro ženy nebo do nové domácnosti dospělých dětí?

t
t
e
n
A

H L E DÁT E

Různě velké sady nádobí jsou zabaleny
v pevných krabicích
s pěkným designem,
takže balení dárku
bude hračka. Každou
sadu můžete doplnit
o další velikosti hrnců, kastrolů, rendlíků,
pánví.

něcockého?
ti
prak

Sada nádobí ANETT
kvalitní nerez
113116 7 dílů
113089 10 dílů
113117 12 dílů

Dalie

1 990,2 990,3 590,-

7 D Í LŮ:
3x kastrol
3x poklice
1x rendlík

10 D Í LŮ:
5x kastrol
5x poklice

12 D Í LŮ:
6x kastrol
5x poklice
1x rendlík

Sada nádobí DALIE

kvalitní nerez, sklo, silikon
113180

2 990,-

10 D Í LŮ:
5x kastrol
5x poklice

Sada nádobí GRANDE

nepřilnavý povrch, sklo, nerez
113126 7 dílů 2 199,113127 9 dílů 2 999,-
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7 D Í LŮ:
3x hrnec
3x poklice
1x pánev

9 D Í LŮ:
3x hrnec
3x poklice
1x pánev
1x pekáč
1x rošt

ORION MAGAZÍN

Barevný povrch příborů je nyní „IN“. Ale i klasická
nerezová ocel se hodí do moderních i tradičních
kuchyní a vypadá na prostřeném stole velmi efektně. Z naší nabídky jsme vybrali pouze malou část,
sad máme více, nabízíme jak hladké provedení, tak
jemný dekor.

VÁ N O C E

Vášnivé kuchařky i kuchaře potěší sada kvalitních designových nožů. Muži jistě ocení
sadu s titanovým povrchem v matné černé
barvě. Ženy naopak designové zpracování
i kvalitní nerezovou ocel řady WOODEN, ke
které nabízíme i bytelný stojan na nože.
H L E DÁT E

něc
vybrouo
ného? še-

Sada nožů
TITAN CHEF
nerez, titanový
povrch, 2 ks
831144

Sada příborů
BLACK LUXURE

nerez, černý povrch, 24 ks
143689

499,-

1 199,-

Sada příborů COPPER

nerez, povrch v barvě mědi
24 ks
143695

1 199,• příbory v dárkovém balení

Sada nožů WOODEN
nerezová ocel
831148 3 ks
831149 5 ks

499,799,-

Sada příborů
PROFISIMO
nerez, 39 ks
143692

1 799,-

Širokou nabídku jednotlivých nožů i sad najdete na našich prodejnách
i e-shopu. Vhodně je
můžete doplnit také prkénky či stojany.

Stojan na nože
WOODEN
dřevo, plast
540585

• plastové štětiny
PODZIM - ZIMA 2021-2022

599,55

VÁ N O C E

Prostírání

plast, 32x25 cm
710819

39,-

H L E DÁT E

něco
pro děti?

Jídelní sada

porcelán, 3 ks
128458

349,-

Termonádoba

nerez, plast, 0,48 l
128506

279,-

Termoplechovka

Servírovací tác

plast, 30,5x21 cm
153825

89,-

nerez, 0,4 l
128508

Nerezové příbory
143700 3 ks 199,143699 lžíce 59,-

249,-

Letošní novinkou je dekor KOCOUŘI. Je
laděn spíše do holčičích barev, ale stejně
tak může potěšit kluky. Nebo jim vyberte
jiný obrázek – stejné výrobky totiž nabízíme v několika dalších dekorech.

Sady nádobí, příbory,
termoplechovky, tácy
i prostírání u nás můžete
vybírat z těchto dekorů:
56

AU TA

Ž I R A FA

S O VA

RY T Í Ř

VÁ N O C E

Pro ty NEJbližší
P O RC E L

ÁN

Vánoce jsou právě to období, kdy nám jde především
o ty NEJbližší, které máme NEJraději a chceme je NEJvíce potěšit. U nás si můžete vybrat dárky, kterými jim
rozhodně uděláte radost. Stačí si vybrat.
0,47 l

Hrneček NEJLEPŠÍ…
128411 maminka 99,128412 babička 99,99,128850 tatínek
128851 dědeček 99,128413 učitelka 99,99,128414 učitel

D Ř E VO

N OV I N K A!

Podtácek NEJLEPŠÍ…
59,babička
maminka 59,59,učitel
59,učitelka
59,tatínek
dědeček 59,-

710781
710782
710784
710785
710821
710820

Kuchyňská chňapka
NEJLEPŠÍ MAMINKA

bavlna, d. 28 cm
152174

Obracečka NEJLEPŠÍ…
140358 maminka 39,39,140357 babička
Krájecí prkénko
126815
126816
126829
126830
126817

babička
maminka
dědeček
tatínek
učitel/ka

139,139,139,139,139,-

89,Zápisník NEJLEPŠÍ…
79,741183 babička
741184 maminka 79,79,741185 učitelka

D Ř E VO

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Kuchyňská zástěra
NEJLEPŠÍ MAMINKA
bavlna, d. 82 cm
960360

199,-

30x14 cm
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Vtipný dárek

VÁ N O C E

Dárkem pro pobavení mohou být sklenice na víno nebo sekt s vtipným textem. Ten je do skla vygravírován. Vyberte si ten, který bude
nejlépe vystihovat člověka, kterému ji chcete věnovat.
N OV I N KY!

Sklenice na víno 0,45 l
159,129307 věk
129308 celý večer 159,159,129309 dny
129310 problém 159,-

Sklenice na sekt 2x0,22 l
249,129311 srdíčka
249,129312 vlnka

ČESKÉ
SKLO

SAD

A 2
KS

Vývrtka

dřevo, kov
140858

39,-
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VÁ N O C E

V jednoduchosti je krása. Nabízíme proto jako novinku hladké sklenice
jednoduchého tvaru s těžkým dnem v několika velikostech.

KO L E KC E

Džbán se sítkem 1,8 l

Simple

N OV I N KY!

borosilikátové varné sklo,
korek, nerez
126651

399,-

Sklenice

sklo, 0,52 l
124369

79,Sklenice

sklo, 0,35 l
124368

59,-

Odlivka

sklo, 40 ml
124362

39,-

Sklenice

sklo, 0,32 l
124367

59,-

Odlivka

sklo, 75 ml
124363

45,PODZIM - ZIMA 2021-2022
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1.
3.
9.

8.

6.

na víno
4.

2.
5.

7.

na víno
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Sváteční doba

Vánoc

140x32,5 cm
1. 728004 vločky stříbrné
2. 728005 stromek

169,169,-

270x28 cm
vločky zlaté

199,-

46x32 cm
4. 728002 vločky
5. 728003 stromek

799,-

129,129,-

6.
7.
8.
9.

M I X 2 D E KO RŮ

Vánoční krabice 10 ks
různé velikosti, karton
822684

Zatahovací sáček

Prostírání 2 ks

Ubrus – běhoun

3. 710790

VÁ N O C E

Období, kdy zdobíme naše domácnosti, slavnostně prostíráme, balíme dárky. Na vše jsme připraveni. Kromě skvělých dárků u nás pořídíte také pěkné nádobí i dekorace na
stůl, pomůžeme při balení dárků…

bavlna
750654
750655
750657
750658
750659

Vánoce, 31x14,5 cm
vločky, 31x14,5 cm
vločky, 30,5x22,5 cm
vločky, 35,5x26 cm
Vánoce, 35,5x26 cm

49,49,69,79,79,-

KO L E KC E

• na prodejnách Orion k dostání
jednotlivé velikosti

Sněhulák

Krabice s mašlí 10 ks
různé velikosti, karton
822695

799,-

Dárková taška
822707 na víno, 13x35,5 cm
822708 18x23 cm
822709 26x32 cm

35,25,35,-

Hrneček

porcelán, 0,47 l
128845

99,-

Ubrus - běhoun

250x28 cm
šedý, bílostříbrný potisk
728006

199,M I X 2 D E KO RŮ –
V LO Č KY/S T RO M Y

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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VÁ N O C E

Hrnek 0,5 l + ponožky

keramika, textil
128828 - zlatá
128829 - modrá

199,-

Taška

bavlna, 38x42 cm
731417
sklo, kov, textil
129730

149,KO L E KC E

Sada vykrajovaček
DOMKY 6 ks
pocín. plech
127424

69,-

Sklenice 0,45 l + ponožky
N OV I N K A!

Domky

Inspirovaná domky na náměstí našeho
domovského města Litomyšl. Poptávka zákazníků tohoto dekoru nás inspirovala k rozšíření této kolekce. Jen si
vyberte, co by se hodilo vám…

Ubrousky, 20 ks
papír, 33x33x cm
841886

49,-

119,Zvoneček

keramika
351823 - zlatá
351822 - modrá

Stěrka
+ vykrajovačka

99,-

silikon, dřevo,
pocín. plech
142837 - modrá
142838 - zlatá

Stěrka + vařečka

silikon, dřevo
142839 - modrá
142840 - zlatá

129,-

149,-

Kniha

na

74117 recepty
8-m
odr
74117
9 - zla á
tá

149,-
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VÁ N O C E

D RO BN O S T I, KT E R É D O L A D Í
A T M O S F É R U V Č A S E VÁ N O C

Aromalampa
VLOČKY

keramika
822231

Vonná svíčka
822232 dobrá nálada
822234 voňavý domov

189,Ubrousky, 20 ks

841895 svíčka
841894 perníčky + aroma skořice
841885 stromek + aroma skořice

N OV I N K A!

129,129,-

59,59,59,-

R
PA P Í
cm
33x33

Forma VÁNOČKA

keramika, 41x19x9 cm
120062

keramika, 0,14 l
128818

su

Hrnek 2 ks

Bílý ubrus DAMASK
710792 130x180 cm 339,710793 150x220 cm 399,-

truktury ubru
il s

599,-

deta

99,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Stojan + 16 kořenek
dřevo, kov, sklo, plast
čtverec
155102

799,Také varianta
s 12 kořenkami

trojúhelník
155101

699,-

04

novinky
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NOV I N K Y

Nové dekory termoplechovek

Termoplechovky jsou stále velmi oblíbenou nádobou na přenášení nápojů v průběhu celého roku. Využijete
je na sport, na výlet, do práce, do školy, na cesty do auta…. V létě i v zimě… Udrží požadovanou teplotu nápoje
po dlouhou dobu. Stačí si vybrat správnou velikost a dekor.
• nerez, plast

• dvojitá stěna

• výklopné plastové pítko ve víčku

sportovní

• silikonové těsnění – pevné uzavření

na výlet

DAKAR
0,7 l
128507

299,-

HOKEJ

HORY

299,-

299,-

0,7 l
128510

0,7 l
125897

N OV I N K A!

dámám do
kabelky

pro mladé dámy

SRDÍČKA
0,5 l
128509

259,-

KYTKY
0,4 l
128512

249,-

PODZIM - ZIMA 2021-2022

SRDÍČKOVÝ
STROM
0,4 l
128513

249,-
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Skleněné
láhve
na nápoje

Velmi oblíbeným typem nádoby na nápoj se stávají skleněné láhve. Sklo nepřejímá barvu, vůni ani chuť z nápojů. Využijete je na cvičení, do školy, do
kanceláře, ale i na běžné pití doma… Pokud upřednostňujete to, aby byl nápoj
vidět, zvolte láhve zcela průhledné z borosilikátového skla. Pěkným detailem
je bambusové víčko, které je navíc opatřeno poutkem pro možnost zavěšení.
Pokud máte rádi nějaký dekor na nádobách, připravili jsme pro vás hned čtyři.
Vyberte si svoji oblíbenou láhev ve velikosti, která vám bude dobře vyhovovat…

Láhev s bambus. víčkem
143757 0,45 l 189,143758 0,5 l 199,+ nerezové sítko

• silikonové těsnění
• pevné uzavření

Adéla

N OV I N K A!

Láhev s nerez. víčkem
143759 Adéla, 0,6 l
143761 šachovnice, 0,6 l

šach

199,199,-

mř

ovn

ížk
a

ice

• borosilikátové sklo

mák

Láhev s nerez. víčkem
143760 mřížka, 0,75 l 219,219,143762 mák, 0,75 l
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Novinky

v nabídce ukládání potravin
Dózy s víčkem umožní potraviny pohodlně uložit v potravinové skříňce i v chladničce nebo přenést oběd či svačinu do práce. Vyrábí se z různých materiálů a v kombinacích materiálů,
v různých velikostech a tvarech.

sklo, bambus
127547
127548
127549

0,6 l
1,1 l
1,6 l

169,239,299,-

• borosilikátové sklo – až 220 °C
• silikonové těsnění
• možnost zapékání (bez víčka)
• stohovatelné

sklo, nerez
127544 0,5 l
127545 1,7 l
127546 3 l

nerez, plast
127536 0,4 l
127537 0,75 l
127538 1,2 l

• nerezové víčko na závit
• dvě polohy uložení – víčkem dopředu a nahoru
• ploché boky – uložíte vedle sebe několik dóz

99,129,189,-

• nerezová miska, plastové víčko
• uzavírání na pevné klipy
• skvěle těsní

59,139,239,-

skládací KEMP
0,78 l 159,179,1l

127158
127159

• na pevné klipy
• skládací – šetří místo – karavan, kemp

N,
I KO
SIL
T
S
A
PL

plast PRIM - čtvercové
0,275 l 55,69,0,5 l
89,0,9 l
119,1,5 l
129,2,4 l

127146
127147
127148
127149
127150

• silikonové těsnění
PODZIM - ZIMA 2021-2022

plast PRIM - obdélníkové
127151 1,4 l 99,127152 2,3 l 129,169,127153 4 l
189,127154 5 l

• stohovatelné

plast PRIM - dělené
119,119,149,-

127156 1 l, 2 sekce
127155 1 l, 3 sekce
127157 2 l, 2 sekce

• zavírání na pevné klipy
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Připomeňte si s námi výrobky

z řady WHITELINE
Je to velmi oblíbená kolekce výrobků, která kombinuje kresbu dřeva s bílou barvou. Krásně
doladí interiér a navodí pohodovou atmosféru při stolování. Čítá mnoho položek, které
mají své místo v našem sortimentu. I tak se rozrůstají o další kousky, aby vás potěšila možnost doplnění vaší sbírky.
1.

N OV I N KY!

KO L E KC E

PO

Whiteline

RC E
B A M L Á N,
BUS

2.

Stojan na
kuchyňské náčiní
dřevo akácie
10x10x15 cm
122975

399,Dochucovací souprava

porcelán, bambus
13x12x14,5 cm
153692

239,68

ORION MAGAZÍN

NOV I N K Y

3.

1.
2.

Cukřenka s víčkem + lžička
126714 9,5x8 cm 129,126715 9x11,5 cm 139,-

NÁŠ TIP:

RC
E
B A M L Á N,
BU
S

porcelán, 2,9 l
128601

• otvor pro naběračku
v pokličce

4.

Máslenka
3. 127143 17x14x8 cm
4. 127144 16,5x12,5x8,5 cm

Sada samolepek
obdélník

Polévková mísa s uchy
799,-

PO

16 ks, s křídou
842282

199,199,-

• křída k označení dóz,
kořenek, krabiček…

39,-

Dóza s víkem
127539
127540
127541
127542

pr. 9,5 cm
pr. 11 cm
pr. 13 cm
pr, 11 cm vysoká

139,149,189,249,-

Sada samolepek ovál
14 ks, s křídou
842281

39,-

Chlebovka

plech, bambus
152460

699,-
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PLE
C
BAM H.
BU
S

69

Pánve WOK
různé druhy
více na str. 76

05

inspirujte
se dálkami
70
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Cestování

S A N GI M I GN A N O, TO S K Á S KO, I TÁ L I E

za časů pandemie
Ne všichni jsme se v létě podívali do zahraničí a tak
si kousek zahraničí musíme vnést alespoň k sobě
domů. Inspirovali jsme se v několika odlišných koutech světa a vám tak přinášíme možnost okusit některé tradiční pokrmy v pohodlí vlastní kuchyně. A kam
že to pojedeme?
Jako první si dáme pizzu v Itálii a odpolední siestu strávíme s šálkem pravého italského espressa s výhledem
na benátské panorama. "Já přitom vzpomínám na svou
vlastní cestu po italských městech. Zatímco se mi v moka
konvičce vaří voda na kávu, v mysli opět chodím po kouzelném náměstíčku toskánského San Gimignana, kde jsme si
s výhledem na vinice objednali tolik italského jídla, že jsme
ho nebyli schopni sníst ani po dobu proslule dlouhé polední
italské siesty."

KO H S A M U I , T H A J S KO

Míša

Poté nás čeká přesun do exotických dálek asijské kuchyně. Zkusili jste již někdy jejich tradiční kari? Možná nastal ten pravý čas a jeho plná chuť jistě uspokojí
všechny chuťové buňky prahnoucí po netradiční exotické večeři.
No a jelikož nás nyní čekají výhledy spíše podzimní
a zimní, vyrazíme také karavanem na cestu podzimní
přírodou a za lyžařskými zážitky. Máte už sbaleno?
PODZIM - ZIMA 2021-2022

A L PY, R A KO U S KO

S příchutí Itálie

INSPIR ACE DÁ L K A MI

Italská kuchyně bývá v žebříčcích řazena mezi nejlepší kuchyně
světa. Jídlo připravené na Apeninském poloostrově je zdravé,
Italové mají k dispozici mnoho kvalitních a čerstvých ingrediencí.

K nejpoužívanějším surovinám pro přípravu zdejších pokrmů patří těstoviny, rýže, stovky druhů vynikajících sýrů, maso, ryby a mořské plody, sušená šunka prosciutto, rajčata,
cukety, lilek, olivy a hojně používaný olivový olej, česnek, bazalka a jiné bylinky…

Pizza

je přímo symbolem italské kuchyně, ačkoliv je dnes už celosvětově rozšířená.

Pečicí kámen
s rádélkem
123778

349,-

Talíř GRANGUSTO

mělký, pr. 33 cm
opálové sklo
128421

139,-

Kráječ na sýr

nerez
144701

119,72

ORION MAGAZÍN

Těstoviny

INSPIR ACE DÁ L K A MI

Italská kuchyně je proslulá hojným využíváním těstovin. Jedná se o potravinu vyráběnou z nekynutého těsta z pšeničné či pohankové mouky a z vody. Dále mohou těstoviny obsahovat vejce a zeleninové extrakty. Vyskytují se v desítkách různých tvarů
a připravují se vařením ve vodě.

Strojek na výrobu těstovin
FRANCESCO

STROJEK:
• rozválí pláty
• tenké polévkové nudle
• široké nudle
• lasagne
• špagety
• fetuciny
• plněné ravioly

mechanický, různé
druhy těstovin,
s rádélky
131512

1 199,-

Dávkovač špaget

dřevo
143410

69,Talíř GRANGUSTO PASTA
hluboký, pr. 29 cm, opálové sklo
128420

Hrnec na
těstoviny Anett

129,-

nerez, 3 díly, 6 l
110264

Dóza s víčkem
127535 špagety 11,5x11,5x28,5 cm
127517 těstoviny 14x14x16,5 cm

999,-

249,169,-

CH,
PLE
VÉ
USO
B
B A M E VO
DŘ

Dochucovací
souprava olej/ocet

dřevo, sklo, 2 ks + stojan
152365

Hmoždíř

Pesto

pr. 11 cm
131033

259,K AM

NA
ENI

199,-

Hlavní součástí pesta jsou listy
bazalky, které se rozetřou v hmoždíři nebo jiné nádobě spolu s česnekem, solí a piniovými oříšky.
Následně se přidají sýry – většinou parmezán a ovčí sýr pecorino
– spolu s olivovým olejem.
PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Moka konvička
hliník, 0,3 l
131910

Lžička MOCA

299,-

nerez, 6 ks
143615

99,Hrnek s podšálkem 2 ks

keramika, 0,09 l
128817

169,-

Italská káva v mnoha podobách
Po obědě inspirovaném italskou kuchyní si vychutnejte kávu. Jak jinak než s nádechem Itálie. V Itálii se sice
káva nepěstuje, ale italská káva je pojmem po celém světě, který označuje kvalitní kávu.
Většinou se připravuje jako silné espresso. Pokud si v Itálii objednáte caﬀé, znamená to, že jste si objednali tradiční
italské silné espresso. Italové si nikdy neobjednávají espresso, ale vždy un caﬀé. Na rozdíl od nás jej pijí spíše bez
mléka, doslazené cukrem.
na přípravu kávy, sypaných,
N OV I N K A!
ovocných, bylinkových čajů

Cappuccino

Termokonvice
se sítkem

je zřejmě nejznámější způsob přípravy kávy italského
původu. Originální italské cappuccino se skládá zhruba
z 1/3 espressa, 1/3 spařeného mléka a 1/3 mléčné pěny.
Mléčnou pěnu vytvoříte skvěle v konvici se sítkem.

Miska s jemným
dekorem VLNKA

P O RC E L

1,1 l
156004

999,-

ÁN

porcelán, pr. 13 cm
120291

59,-

N OV I N K A!

Hrnek s jemným dekorem VLNKA
128860
0,48 l 59,128853
0,36 l 59,74
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Latte

Pokud si u nás s oblibou dáváte latte, v Itálii budete nejspíš překvapeni. Při objednávce latte
vám přinesou jednoduše sklenici mléka. Proto pokud opravdu chcete kávu s mlékem, nezapomeňte zdůraznit slovo caﬀe a objednávejte caﬀe latte. Dostanete podobně jako v českých
kavárnách vysokou sklenici párou našlehaného mléka s espressem.

Dvoustěnný hrnek
v nabídce
mnoho dalších
tvarů
a velikostí

sklo, 0,43 l
127204

199,-

Sklenice MODE

sklo, lisovaný dekor, 0,3 l
127263

59,-

Nerezové brčko
4 ks + kartáček
151433

79,Koktejlová lžička
PLAIN
nerez, 2 ks
143614

69,-

Panna

Hrnek

v italštině znamená smetana a v tomto případě je to
kopeček šlehačky servírovaný ke kávě. Kopeček šlehačky si můžete dát k jakékoliv kávě na lístku, stačí si
vybrat druh kávy a dodat con panna. U nás je káva se
šlehačkou známá jako vídeňská.

Bombičky
180523 10 ks, výměnné
180526 10 ks, jednorázové

129,119,-
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sklo, 0,25 l
125630

69,-

Láhev na výrobu šlehačky
899,131306 0,4 l
999,131307 0,68 l
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Jednoduchost
a přirozenost

to je asijská
kuchyně
Pojem „asijská kuchyně“ slučuje více regionálních kuchyní, mezi které geograficky spadají oblasti V, JV, J
a střední Asie a střední východ. Ačkoliv každá oblast znamená trochu jinou tvář asijské kuchyně, existují také
společné prvky. Zvláště zřetelná je jednoduchost a věrnost tradici. Recepty existují desetiletí, dědí se z generace na generaci a příliš se nemodifikují a nemodernizují. To spíše Evropané experimentují s asijskými pokrmy
než sami rodilí obyvatelé.
K tradičním ingrediencím východní a jihovýchodní části kontinentu, patří rýže, zázvor, česnek, sezamová semínka, chilli papričky, sušená cibule, sója, houby, paprika, pak choi a tofu. Běžnými metodami vaření jsou smažení,
vaření v páře a fritování. Díky krátkému tepelnému zpracování oceníme jejich přirozenou chuť.

Napařovací hrnec Anett
nerez, 5 l, 3 díly
113118

799,-

COOKCELL 28 cm

GRANDE 30 cm

nepř. povrch, nerez
112991

povrch PFLUON
GRANIT
112968

1 399,-

749,-

LITINA 30 cm

wok

112989

599,-

Používá se hrnec k vaření na páře a pánev WOK, protože výborně pracují s chutí surovin. Smažení v pánvi WOK se odehrává při velmi vysokých teplotách a netrvá déle než několik minut. Takto připravený pokrm
je zdravější, než pokrm z obyčejné pánve. Vyberte si u nás pánev WOK
z materiálu, který vyhovuje právě vám.
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Každá oblast má svá specifická jídla dle dostupných surovin. Kde je moře jí
se ryby a mořské plody. Využívá se to, co roste doslova za domem a je lokálně
dostupné. Důležitá je čerstvost surovin.V asijské kuchyni se až na výjimky příliš
nepotkáte se sýry, mléčnými výrobky, pečivem, paštikami, salámy a podobnými
uzeninami. Nejí se králičí maso, jehož konzumace je pro asiaty nepochopitelná
a nechutná. Naopak se jí řada neobvyklých a pro změnu pro nás nepoživatelných věcí. Budete-li mít odvahu, můžete v Asii ochutnat žáby, hady, psy, potkany, netopýry, hmyz, rozličné druhy vnitřností, pařáty... Chcete-li se těmto
zážitkům vyhnout, pro jistotu se naučte názvy jídel v místním jazyce.

Miska LUNA

Jak se v Asii nedopustit prohřešku při stolování?
hůlky nepoužívejte jako vidličku, nenapichujte
jimi jídlo, nenechávejte je v něm zapíchnuté
jídlo se často servíruje v miskách a každý si nabírá dle chuti. V takovém případě nabírejte po
troškách a malých porcích
v Japonsku je prohřeškem nabírání jídla ze společných misek hůlkami, se kterými jíte. Použijte
hůlky určené na nabírání. V Thajsku nebo Vietnamu se toto neřeší
sedíte-li při jídle na zemi a jste v buddhistické
zemi, nikdy nepřekračujte jídlo a ani k němu
nenatahujte nohy. Je to považováno za urážku
Buddhy
neodmítejte pozvání ke stolu
jíte-li rukou, nepoužívejte levou, která je považována za nečistou

GRANDE s poklicí 32 cm

povrch PFLUON GRANIT
112979

999,-

Lis na česnek
KOLÍBKA

nerez, plast
141911

99,-

N OV I N K A!
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porcelán, pr. 14 cm
128398

89,-

Miska RELIEF

keramika,
více barev

59,-

Prostírání
BAMBUS

43,5x30 cm
710789

Jídelní hůlky SUSHI

dřevo, 5 párů
143658

59,-

49,-

Miska EBRO
opál, pr. 13 cm
124752

59,-

Zeleninové kari
K přípravě potřebujete:
½ máslové dýně
1 červenou papriku
1 červenou cibuli
1 lžíci semínek koriandru
1-2 červené chilli papričky
1 vaničku Knorr Organického
jelly zeleninového bujónu
200 g pak choi
400 ml kokosového mléka

POSTUP:
Dýni oloupeme a nakrájíme
na dvoucentimetrové kousky. Papriku očistíme a také
nakrájíme na kousky. Rozprostřeme na plech s pečicím papírem, zakápneme olivovým
olejem a dáme péct na půl hodiny při 180 °C. V pánvi WOK
zahřejeme olej a osmažíme
na něm cibuli nakrájenou nadrobno. Přidáme rozdrcená koriandrová semínka a proužky chilli
papriček. V 0,5 l horké vody si rozpustíme bujón a spolu s kokosovým mlékem vlijeme do pánve. Omáčku ještě necháme pár minut
zredukovat na mírném ohni. Kari servírujeme s jasmínovou rýží.
77

INSPIR ACE DÁ L K A MI

Karavanem
až ke svahu

Cestování karavanem je stále více oblíbené. Dříve to byla záležitost spíše letních dovolených u moře. V současné situaci ale tento způsob pobytu mimo domov využívá stále více lidí. Je skvělé trávit každý den na jiném místě, poznávat
krásy jednotlivých míst. Představte si tu krásně zbarvenou podzimní přírodu,
večerní ohýnek a opékání špekáčků. Nebo pobyt v kempu u sjezdovky, kdy vyrazíte brázdit svahy nebo na výšlap do bílé stopy. Ať už v Čechách nebo někde
za hranicemi naší republiky.

Krájecí prkénko
126826 36x19 cm
126827 32x23 cm
126828 35,5x26 cm

Abyste měli na vašich cestách karavanem nebo obytným autem co možná největší pohodlí, je nutné myslet na správné vybavení. Tak, aby vše šetřilo místo, bylo
funkční, ne příliš těžké… U nás si můžete pořídit mnoho pomocníků.

Luxusní plastové nádobí AURA

N OV I N K A!

Džbán s víkem

- kvalitní plast
- dvoubarevné
- zajímavě tvarované

149,199,249,PLAST

Pohár na nožce
plast, 0,35 l
121772

99,-

plast, 2 l
126647

119,-

Pohár

plast, 0,5 l
121773

Mísa pr. 25 cm

Pohár 0,4 l

119,-

39,-

120290

99,-

121775

Miska
pr. 12 cm

Hrnek 0,4 l

128849

49,-

120289

Talíř pr. 25 cm

39,-

128459
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Nádobí GRANDE COMBI
s odnímatelnou rukojetí
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Víčka k hrncům GRANDE COMBI

plast
151392, 151393, 151394
od 59,-

- šetří místo při uložení, na sporáku i v chladničce
- skvělý nepřilnavý povrch PFLUON GRANIT

Sada 2 pánví +
odnímatelná rukojeť

pr. 20 a 26 cm
110275

999,Sada 3 hrnců +
odnímatelná rukojeť
pr. 16/18/20 cm
110276

1 199,-

DÁ L E P Ř I J D E V H O D:
• stohovatelné
• vidíte obsah
• větrací otvor

Skládací cedník

termoplast. guma
pr. 23 cm
124473

169,-

Univerzální úložné boxy
154025 33x19,5x10 cm 139,154026 37x29x13 cm 199,plast, termoplast. guma
721128

299,-

plast, pr. 25 cm
124462

99,-

Rohož/odkapávač na boty

N OV I N K A!

Skládací vědro 10 l

Otočný cedník s mísou

plast, 49x35x1,5 cm
530174

89,-

• nezabere
místo

MIX
BAREV
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06 domácnost

Každý den:
ustlat postel
dát špinavé prádlo do
koše na prádlo
zamést podlahy
umýt umyvadlo
umýt nádobí a pracovní
desku na lince

Každý týden:
vysát a umýt podlahy
utrít prach
umýt vanu
umýt vnitrek mikrovlnky
vycistit zrcadla
udelat revizi potravin
v chladnicce
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Organizace 1
domácnosti

Chytrým pomocníkem v boji s nepořádkem
je náš univerzální box. Šetří místo, průhledný plast umožní dobrý přehled o uložených
věcech a díky otvorům vše dobře větrá. Uloží
věci v komoře, šatně, dílně, spíži či kdekoliv
potřebujete…

Přepadá vás při pohledu na věčný nepořádek panika? Stačí si vytvořit funkční organizační a úklidový
systém. Inspirujte se třeba tím naším. Pomůžeme
vám rozplánovat jednotlivé úklidové činnosti a zajistit pořádek věčně rozházených věcí.

Dóza MAZLÍČCI
plech/bambus
2 velikosti
více na str. 84

2

Nezapomínáme ani na čtyřnohé členy vaší
rodiny. Jejich pamlsky či granule také zabírají
nějaké to místo. Kvůli nevzhledným obalům
je pak často schováváme všemožně po domě.
Proto jsme se na ně zaměřili a navrhli dózy
a misky speciálně pro ně. Čistý design a univerzální tóny se hodí do jakékoliv domácnosti.
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Univerzální úložné boxy
154025 33x19,5x10 cm 139,154026 37x29x13 cm 199,-

3

A co všechny ty malé knoﬂíčky, jehly,
nitě, bavlnky a další šicí drobnosti?
Přesně pro tyto případy jsme připravili nádherné boxy pro švadlenky
s jemnými dekory a praktickými vychytávkami. Více na str. 99.
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Šetrnost k přírodě

Je slyšet čím dál tím častěji a hlasitěji o ekologických programech, o nutnosti šetřit přírodu a nezatěžovat ji
zbytečnými obaly a odpadky. Jednorázové obaly se dají nahradit ekologickými, které jsou používány opakovaně a po jejich dosloužení jsou dobře ekologicky odbouratelné.
M Í S TO I GE L I TOV É TA Š KY

Bavlněná taška 39x42 cm
59,89,-

821399 bez dekoru
822675 MANDALA

Síťovka v několika barvách

821424, 821425, 821426 dlouhá ucha
821427, 821428, 821429 krátká ucha
P O LY E

82

Skládací košík
79,59,-

textil/AL
730554

399,-

STER
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M Í S TO M I K ROT E N OV ÝC H S ÁČ KŮ

Bavlněný sáček plný
49,69,-

750647 30x35 cm
750651 40x40 cm

Bavlněný sáček síťovaný
750649 30x35 cm 69,750650 36x40 cm 75,• uzavíratelné
Příroda se dá skvěle šetřit také tím, že přestaneme používat jednorázové plastové nádobí.
Alternativy jsou různé – papír, sklo, bambus, nerez, třtina…
M Í S TO P L A S TOV É H O
J E D N O R Á Z OV É H O N Á D O B Í

Papírové poháry
0,25 l, 10 ks
124586

49,-

Papírové talířky
pr. 22,5 cm, 10 ks
128406

49,M Í S TO P L A S TOV ÝC H J E D N O R Á Z OV ÝC H B RČ E K

Nerezová

Bambusová

Skleněná

Papírová

89,-

69,-

69,-

59,-

4 ks
151435

4 ks
151432
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4 ks
151437

50 ks
151431
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Zvířecí

mazlíčci
Máte doma čtyřnohého nebo jiného
zvířecího miláčka? Určitě je právoplatným členem vaší rodiny. Mysleli jsme
tedy i na ně a vytvořili příjemné dekory,
které jsme umístili na nádoby, které se
vám mohou skvěle hodit.
KO L E KC E

mazlíčci

Miska s dekorem

124796 pro kočky, pr. 12 cm
124797 pro psy, pr. 12 cm
124798 pro psy, pr. 15 cm
KER AM

IK A

99,99,149,-

N OV I N KY!

Dóza na granule/dobroty
179,199,-

127532 11,5x11,5x14 cm
127533 14x14x16,5 cm

A B Y VÁ M T O P Ř I S VA Č I N C E L A D I L O
S VA Š Í M M A Z L Í Č K E M

Hrnek 0,33 l s metličkou
a plyšovou kočkou

PLEC
H,
BAM
BUS

Sklenice s víčkem 0,45 l
a ponožky

keramika, nerez, plyš
128848

sklo, kov, textil
129731

199,-

149,-

• ponožky UNI
velikost 38-43
84
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V dnešní době sice seženete kvalitní sušenky a pamlsky i v obchodech, ale pokud
si je upečete doma, budete si naprosto
jisti, co obsahují. Navíc jejich cena bude
velmi přívětivá. Uvidíte, že se po nich jen
zapráší. Nebo si je šetřete jako odměnu
při výcviku.

Z KU S T E

domácí
sušenky

DOM ÁCNOST

Recepty obsahují zdravé a organismu prospěšné suroviny jako
jsou banány, batáty, dýně nebo ovesné vločky, takže se nemusíte
obávat, že by mohly mazlíčkům ublížit. Podáváme je zchladlé.
Dvojmiska

plast, guma,
26x15x4,5 cm
129801

69,-

BANÁNY
posilují nervovou soustavu a mají vysoký
obsah vitamínu B6. Při pravidelné konzumaci napomáhají budování silných
kostí - a to zaručeně všem prospěje.

MIX
BAREV

N OV I N K A!

KO KO S OV Ý O L E J
funguje jako přírodní antibiotikum,
napomáhá s trávením, obnovuje
střevní mikroﬂóru a je doporučován
jako zdravá výživa mozku.
DÝNĚ
dodá tělu našich čtyřnohých mazlíčků vitamín A,
Vykrajovačka KOST
beta-karoten, draslík, hořčík, zinek, železo, fosfor,
127419 malá, d. 3 cm 19,proto jsou sušenky z dýně nejen velmi chutné, ale
127420 velká, d. 6 cm 22,zároveň i zdravé.

Banánové sušenky
s kokosovým olejem
K přípravě potřebujete:
1 hrnek celozrnné pšeničné mouky
1 rozmačkaný banán (lze nahradit jedním
najemno nastrouhaným batátem)
1-2 lžičky kokosového oleje
POSTUP:
Smícháme mouku a rozmačkaný banán a přidáme kokosový olej tak, abychom vytvořili měkké těsto. Z něj
vyválíme placku a vykrajujeme z ní vykrajovátkem
tvary kostiček. Pečeme v troubě na teplotu 170 °C po
dobu 15-20 minut s ohledem na velikost sušenek.
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Ovesné sušenky se
strouhanou mrkví
K přípravě potřebujete:
2 hrnky ovesných vloček
1 mrkev
1 banán
1 polévkovou lžíci olivového oleje
1 vejce
1 lžíci nati z petržele
POSTUP:
Ovesné vločky rozmixujeme, mrkev nastrouháme
najemno, přidáme banán, lžíci olivového oleje,
rozšlehané vejce a petrželovou nať. Ze všech surovin vytvoříme těsto. Na pomoučeném válu těsto
rozválíme na vrstvu vysokou 1 cm. Pečeme v troubě na teplotu 150 °C po dobu 20 – 30 minut. Necháme zchladnout.
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Tvořím, tvoříš, tvoříme...

Máte šikovné ruce, představivost, trpělivost, jste pečliví a kreativní? Pak vás jistě zaujmou výrobky, které považujete při koupi nehotové a doma je různě zdobíte a dekorujete. Můžete tak zabavit děti a relaxovat při
různých technikách zdobení společně. Vaše výtvory jsou pak skvělým doplňkem domácnosti nebo osobním
dárkem pro vaše blízké.

1

Můžete vyzkoušet barvy pro malování na sklo a porcelán. Skvěle vypadají
třpytkové barvy.

Skleněný hrnek
125330 0,225 l
128836 0,35 l
128839 0,36 l

39,49,59,-

Porcelánový hrnek
0,56 l 59,0,43 l 59,0,38 l 49,59,0,5 l

128856
128854
128857
128855

Sklenice na víno

0,25 l, 6 ks
125526

329,Podšálek sklo

125532 11,5x10 cm
125407 pr. 12,5 cm

25,29,-

Hodit se budou také rovné sklenice ze strany 59.
86
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Můžete vyzkoušet ubrouskovou techniku a nazdobit
si kuchyňské prkénko.

Prkénko s rukojetí dřevo
142563 28x11,5 cm 79,142564 32x13,5 cm 89,142565 35x15,5 cm 99,-

Chcete vyrobit originální dárkovou tašku? Tady vám postačí obyčejné temperové barvy nebo fixy. Nebo můžete stříhat a
lepit barvené papíry, vyzkoušet tiskátka…

Papírová dárková taška
19,822650 14x18 cm
822633 18x23 cm 29,822634 26x32,5 cm 35,-

4

A co výslužka od čertů pro ratolesti? Může se hodit bavlněný
sáček s potiskem. Kromě toho, že ho naplníte dobrotami, můžete na něj z druhé strany vyšít jméno nebo ho ozdobit další
barevnou kresbou.

Zatahovací sáček
35x26 cm, bavlna
750653

5

139,Zkoušeli jste malovat na
textil? Tady můžete zvolit i techniku tiskátek.

Nákupní taška bavlna
59,99,-

821399 39x42 cm
731413 40x40 cm

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Úklidoví

I ti mohou vypadat dobře. I když jsou zpravidla schovaní. Nabízíme propracovanou řadu WOODY. Vyberte
si, kteří pomocníci budou mít své místo u vás doma.

pomocníci

Okenní stěrka

plast, dřevo, guma
š. 23,5 cm
710629

Woody

89,-

WC souprava

plast, dřevo
v. 40 cm
540657

129,Smetáček + lopatka
plast, dřevo, guma
711916

119,-

N OV I N KY!

Kartáč na nádobí

plast, dřevo
710485

Kartáč s rukojetí
– žehlička

69,-

plast, dřevo
710484

89,-
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Pořádek v domácnosti

• vysouvací
klapky

se lépe udržuje, když je vše pěkně na svém místě. Některé drobnosti prostě potřebují přehledně uložit do boxů
nebo košíků. Plastové košíky NESTA mají vychytávku
v podobě vysouvacích klapek na dně košíků v každém
rohu. Košík je použitelný bez jejich využití. V případě,
že chcete košíky stohovat na sebe, vysunete tyto klapky
a můžete uložit několik košíků na sebe.

N OV I N K A!

Nesta
-

na uložení potravin
drobného prádla v šatně
drobností v dílně
potřeb v koupelně
ve dvou barvách a 3 velikostech

29x16,5x11,5 cm
731190 bílý 79,731191 šedý 79,28,5x23x12 cm
bílý 99,šedý 99,-

731192
731193

38x33x12,7 cm
bílý 169,šedý 169,-

731194
731195

• detail
vysouvacích
klapek

Další možností pro uložení drobných předmětů, prádla, hraček…
jsou bílé plastové organizéry TIBOX.

731196
731197
731198

16x12x9 cm
23,5x18x10,5 cm
32,5x25x14 cm

69,99,179,-
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N OV I N K A!

Tibox

89

Hodí se do vaší koupelny bílá?
Je symbolem čistoty a jasnosti. Tuto barvu mají rádi lidé otevření, upřímní
a nekompromisní. Opticky zvětšuje prostor a působí rozjasňujícím dojmem,
je chladivá, dává čas a prostor k přemýšlení. Hodí se do menších koupelen,
kde neubírá opticky prostor. Bude skvěle vypadat i ve vaší koupelně.

Prádelní koš
s víkem LOOP
plast, 47 l
45x35x55 cm
730542

599,• také ve světle
šedé a tmavě
šedé barvě

Prádelní koš
s víkem BLUMA

plast, 50 l
38x38x54 cm
730551

Regál na kolečkách
plast, 3 patra
40x30x66 cm
812606

379,• také v šedé barvě

449,• také v kombinaci bílé
a šedé barvy

Box na kapesníky
WHITNEY

Prádelní koš otevřený WALL
199,259,-

730555 49x34x24 cm, 24 l
730557 59x39x24 cm, 35 l

Dávkovač mýdla
WHITNEY

26x13x8,5 cm
127529

plast, bambus, 0,33 l
530779

199,-

129,-

Regál na kolečkách CHICO
plast, 3 patra
39x28x65 cm
812608

449,• také v šedé barvě

Držák zubních kartáčků
WHITNEY
plast, bambus, pr. 7 cm
531336

79,-

• také v šedé barvě

PL

90

Další výrobky z řady WHITNEY najdete
na www.oriondomacipotreby.cz.
AS

T
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Nebo se vám hodí více šedá barva koupelnových doplňků? V dostatečně
velké koupelně to není vůbec problém. U nás si určitě vyberete.

Prádelní koš
s víkem LOOP

plast, 47 l
45x35x55 cm
730544

599,• také ve světle
šedé a bílé
barvě

Prádelní koš
s víkem BLUMA
plast, 50 l
38x38x54 cm
730552

Regál na kolečkách

Regál na kolečkách CHICO

plast, 3 patra
40x30x66 cm
812607

plast, 3 patra
39x28x65 cm
812609

449,-

379,-

• také v bílé barvě

• také v bílé barvě

449,-

• také v bílé barvě

Čtvercový dřez s uchy LOOP

plast, 16,8 l
38x38x24 cm
720807

289,-

• také ve světle šedé
a béžové barvě

Prádelní koš otevřený WALL
199,259,-

730556 49x34x24 cm, 24 l
730558 59x39x24 cm, 35 l

• také v bílé barvě

Prádelní koš
otevřený LOOP
plast, 29 l
58x37,5x24 cm
730550

339,• také ve světle
šedé a béžové
barvě

Prádelní koš otevřený LOOP

plast, 29 l, sklopná ucha
58x37,5x24 cm
• také ve světle šedé
730547

399,-
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a béžové barvě
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SVĚT ORION

Spojili jsme síly

a vytvořili něco nového...
V rámci redesignu prodejny Orion v obchodním centru Futurum Brno a přesunu do nového prostoru se nám naskytla
možnost vytvořit zde něco, co jsme ještě
na území České republiky nikdy nezkoušeli. Spojili jsme síly s naší dceřinou firmou Indecor, která se svým sortimentem
soustředí na oblast dárkových předmětů
a interiérových i exteriérových doplňků
a vytvořili tak něco nového...
Velké množství doplňků a dárkovin firmy
Indecor nám umožnilo nejen optimálně
rozšířit nabídku nové prodejny, ale dalo
vzniknout i mnoha inspiračním molům,
které nabízí zákazníkovi nový pohled na náš
sortiment, podněcuje tvůrčí představivost
a hledá nové možnosti, jak si můžete při
šperkování své domácnosti sladit vše do naprostého detailu.
92
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Rádi vás na naší nové prodejně přivítáme.
Najdete nás naproti Tescu v 1. NP obchodního centra Futurum Brno.
Těšíme se na vás.

PODZIM - ZIMA 2021-2022
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Jak vzniká Orion

magazín?

Tak jako se v čase vyvíjí firma Orion, naše prodejny
i nabízený sortiment, vyvíjí se i propagační materiály,
ve kterých vám pravidelně takové novinky prezentujeme. Rozsahem největším a nejnovějším počinem je
pak tento 100 stránkový magazín, který dvakrát ročně
na jaře a na podzim vydáváme.
A jak takový magazín vlastně vzniká? Chce to správnou
vizi, dobré plánovací dovednosti a hodně kreativity.
Na tvorbě magazínu se totiž podílí několik oddělení,
z nichž každý přispívá svou troškou k finální verzi, kterou právě držíte v rukou. Proces je to relativně dlouhý,
na vzniku pracujeme den co den po 4 měsíce.
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Před samotnou tvorbou se nejprve ohlédneme za číslem minulým. Zpětná vazba je pro nás velmi přínosná,
pomáhá nám určit směr budoucích čísel. Jsme rádi za
každou vaši odezvu, ať už skrze naše sociální sítě nebo
v podobě rozdaných katalogů u vás doma.
Po takovémto malém ohlédnutí do minulosti je už ale
čas soustředit se na budoucnost. Náš tým si představí
nová témata, rubriky či tipy na zajímavé články, které
nás napadly a oslovily. Ukážeme si novinky, které chceme zařadit a tím si vytvoříme první osnovu, od které se
můžeme odrazit. Pod rukama nám tak začnou vznikat
první stránky nového magazínu.

SVĚT ORION

V Ý B Ě R V Ý RO B KŮ

Představme si, že právě stojíme před zpracováním naší
nové rubriky „INSPIRACE V KUCHYNI“. Rozhodli
jsme se, že vás v tomto čísle vezmeme do 4 typologických
kuchyní představujících jednotlivé interiérové směry.
Představit vám naše výrobky dle jejich designového
zpracování nás napadlo při předešlém brainstormingu.
Většinou se totiž zaměřujeme na funkčnost a využití,
ale tentokrát bychom se na ně rádi podívali novým pohledem. I my totiž chceme, aby produkt zapadl do naší
kuchyně koncepčně a vizuálně, o funkčnosti nemluvě.
Naše copywriterka si tedy vezme zadání pod svá křídla
a zpracuje k článkům texty včetně předběžně vybraných
položek, které označí do podkladů. Seznam produktů
pak konzultuje s obchodním oddělením, které zkontroluje skladové zásoby či případné dodávky zboží. Vše by
mělo být v době vydání magazínu na skladě či na cestě
na sklad. Poté dostává zelenou další oddělení.

jak firemní identity, tak marketingových materiálů. Jelikož se snažíme prezentaci v jednotlivých číslech obměnit a představit nový úhel pohledu, někdy nad zpracováním dumáme opravdu dlouho. Na další straně ale
přijde inspirace téměř sama. Je to jako v životě, někdy
to houpe, jindy to příjemně plyne. :-)
V O Ň AV É T V O Ř E N Í

Při práci na magazínu je velkou výhodou teorie ověřovaná v praxi. Jelikož jsou naše články úzce zaměřeny
na konkrétní časové období a nabízíme v nich sezónní
recepty, je potřeba je reálně otestovat a posléze nafotit.
A tak se střídáme v pečení a vaření, no a kdo si co upeče, to dá pak ostatním sníst. :-) V červnu tak chodbou
voní vánoční cukroví a v lednu sháníme čerstvé jahody.
Taková klasická příprava katalogu na další sezónu. Na
nudu si tak rozhodně nemůžeme stěžovat.
TITULKA - ZÁKLADNÍ KÁMEN

V I Z U Á L N Í Z P R A C O VÁ N Í

Když jsou podklady kompletní a odsouhlasené, zacinkají v emailu grafičky a fotografky. Její prací je teď vše
předělat do atraktivní vizuální podoby, která kvalitně
odprezentuje nastolený záměr článků. Je potřeba výrobky naaranžovat, nafotit, podklady připravit k prezentaci
a stránky zpracovat v souladu s nastoleným konceptem

PODZIM - ZIMA 2021-2022

Na titulce si dáváme záležet. Je to přece jen to první, co
z našeho magazínu vidíte, a tak musí být téměř dokonalá. Její podobu se snažíme držet na vizuálně ucelené
uzdě. Jinak se ale vždy vyřádíme. Grafické oddělení navrhne několik obálek, ty projdou firmou a sbírají body,
které nakonec rozhodnou o vítězi. Jakpak bude asi vypadat ta další?
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Naše výrobky

SVĚT ORION

ve vaší kuchyni

Jsme nesmírně rádi, že s námi sdílíte kulinářská putování přímo ze svých
kuchyní a inspirujete jimi instagramový svět. Některé poklady jsme nemohli nechat bez povšimnutí ani v oﬄine světě a požádali jsme vás
o možnost sdílet vaše díla i se čtenáři Orion magazínu. Budeme rádi,
pokud budete dál vytvářet svá kulinářská díla a označovat nás či
#oriontvorimevasidomacnost. Věřte, že je pro nás velkou odměnou, když vám naše výrobky dobře slouží a dokážete s nimi vytvářet vizuálně (a jistě i chuťově) profesionální díla!

Forma Medvídek

18x31 cm, silikon
123283

@ﬁ
t_v

eru

189,-

Hrnek s podšálkem

0,18 l, porcelán
125385

79,-

@cervinkova.nikol

Litinová pánev
s prkénkem

pr. 22 cm
112904

A co říká Nikol na naše šálky?
Moje kamarádka ví, kde ráda nakupuji
a tak mi udělala radost, když mi k narozeninám koupila sadu šálků na kávu
v obchodě Orion. Šálky využívám při každé návštěvě mých příbuzných, ale i pro
svou potřebu. Mají ideální velikost, díky
které mi v kuchyni nezabírají místo a vypadají opravdu elegantně. Na první pohled je znát, že jsou vyrobeny z kvalitního
materiálu a já jsem s nimi velmi spokojená. Do obchodu Orion se ráda vracím,
protože tam vždy najdu, co potřebuji.
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299,-

@svatavaco

olinarka

Jak slouží litinová pánev foodblogerce?
Jakožto foodblogerka a fotografka jídla sbírám a používám obrovské
množství různých kuchyňských rekvizit a nádobí. Jedním z mých nejoblíbenějších produktů je tato černá litinová pánvička. Ráda ji používám
při decor stylingu, je opravdu fotogenická a tak akorát velká. Ještě se
chystám pořídit i tu větší s dřevěným prkénkem.

#oriontvorimevasidomacnost

ORION MAGAZÍN

SVĚT ORION

Jak se peče ve formě Marissa?
Formu na bábovku můžu jen doporučit. Těsto se v ní peče rovnoměrně,
nikde se nepřichytí, stačí použít maličko oleje ve spreji na vymazání.

Forma na pečení

pr. 24 cm, hliníková slitina
s povrchovou úpravou
120049

599,-

ne

@mojeklasickakuchy

Krájecí prkénko
d. cca 44 cm
142599

@ivetatauberov

299,-

a

Korkové
samolepky
12 ks
842254

59,-

@kristyna_bubu
Kristýna o zavařování:
Léto a sezónu zavařování zbožňuji! Pro skleničky a samolepky
na ně chodím do Orionu, mají
široký výběr velikostí a druhů,
vyberu si vždy podle toho, co
zrovna potřebuji. Mám ráda,
když džemy, povidla a kompoty nejen skvěle chutnají, ale
i hezky vypadají.

Dortová
podložka
pr. 32 cm
karton
540581

39,-

Sklidili jste letos na zahrádce úspěchy? Co takhle
nadělit domácí výrobky k Vánocům? S láskou
dělané zavařeniny udělají jistě radost!
PODZIM - ZIMA 2021-2022

#oriontvorimevasidomacnost

@carmenvk

uchyni
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N AV Š T I V T E N Ě K T E R O U Z N A Š I C H V Í C E N E Ž 9 0 P R O D E J E N V Č R
BEROUN, A - Centrum (vedle Lidlu), Konečná 689
tel.: 720 742 304
BLANSKO, OC Svitava, Kollárova 659/1a
tel.: 777 738 179
BOSKOVICE, Masarykovo nám. 25/24
tel.: 736 442 863
BRNO-ŠTÝŘICE, OC Futurum, Vídeňská 132/100
tel.: 702 167 301
BRNO-SLATINA, ul. Řípská 1477
tel.: 777 242 636
BRUNTÁL, naproti marketu Billa, Fügnerova 1974/20
tel.: 777 701 263
BŘECLAV, 17. Listopadu 7 (na hlavní třídě)
tel.: 775 591 025
ČÁSLAV, nám. Jana Žižky z Trocnova 74
tel.: 606 048 843
ČESKÁ TŘEBOVÁ, A-Centrum (vedle Tesca), Dr. E. Beneše 643
tel.: 720 742 309
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2360
tel.: 720 742 312
ČESKÝ KRUMLOV, Tovární 132
tel.: 732 888 744
DĚČÍN, Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2/3
tel.: 720 069 934
FRÝDEK MÍSTEK, Paráda Shopping, Dobrovského 3680
tel.: 606 092 321
HAVÍŘOV, OC Rotunda, U Stadionu 1655/8a
tel.: 605 344 079
HAVLÍČKŮV BROD, „U Krupičků“, Dolní 142
tel.: 607 667 132
HOŘICE, nám. Jiřího z Poděbrad 241
tel.: 603 298 890
HRADEC KRÁLOVÉ, Aupark, Gočárova 1754/48a, Praž.předm.
tel.: 720 742 306
HRADEC KRÁLOVÉ, Orlice Park, ul. V. Nejedlého 1063
tel.: 727 899 396
HRANICE, RT Stop Shop (u Kauflandu), Družstevní 2072
tel.: 727 941 575
CHEB, OC Dragoun, Dragounská 2529/6
tel.: 702 210 760
CHOMUTOV, Obchodní zóna 307, Otvice
tel.: 720 742 321
CHRUDIM, domácí potřeby, Široká 127
tel.: 605 222 935
JABLUNKOV, OC Silesia, Mariánské náměstí 34
tel.: 604 653 600
JAROMĚŘ, RP u Kauflandu, Dolecká 969
tel.: 725 959 381
JESENICE, Nákupní 1462
tel.: 603 342 417
JESENÍK, Lipovská 325/17
tel.: 777 701 262
JIHLAVA, OC City Park, Hradební 1
tel.: 720 742 311
JINDŘICHŮV HRADEC, Náměstí míru 86-87
tel.: 601 695 919
KARVINÁ, RP Karviná (u Penny), Nádražní 2068/2a
tel.: 702 188 624
KLADNO, Petra Bezruče 3388
tel.: 702 210 319
KLADNO, OC Kaufland, Italská 50
tel.: 608 390 966
KLATOVY, Pražská 187
tel.: 722 976 889
KOLÍN, OC Futurum Rorejcova 906
tel.: 720 742 305
KOPŘIVNICE, Štefánikova 220/24, u prodejny Kaufland
tel.: 727 902 603
KRNOV, Zámecké náměstí 3
tel.: 602 505 577
KUŘIM, Tyršova 2048/43
tel.: 607 082 910
KUTNÁ HORA, Mincířská 106
tel.: 737 557 038
KUTNÁ HORA, Masarykova
tel.: 601 695 902
LANŠKROUN, Domácí potřeby, Nádražní ulice 339
tel.: 702 061 987
LIBEREC, OC Nisa, České Mládeže 456
tel.: 720 742 307
LIBEREC, NC Plaza, Palachova 1404
tel.: 720 742 316
LITOMĚŘICE, OC Galerie na Soutoku, Želetická ul. 2277
tel.: 722 962 421
LITOMYŠL, Smetanovo náměstí 97
tel.: 720 742 313
LOUNY, ul. Václava Majera 2999
tel.: 702 192 096
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, OC Tesco, Chebská 883/23b
tel.: 702 210 931

MILEVSKO, J. A. Komenského 1189
tel.: 383 809 404
MLADÁ BOLESLAV, OC Olympia, Jičínská 1350/III
tel.: 720 742 317
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Cihlářova 2b
tel.: 702 194 481
MOST, OC Central Radniční 3400
tel.: 720 742 308
NÁCHOD, Palackého 24
tel.: 601 367 667
NOVÝ BOR, RP u Kauflandu, B. Egermanna 882
tel.: 720 742 315
NOVÝ JIČÍN, OC Tabačka, Přemyslovců 1/2252
tel.: 727 899 397
NYMBURK, Palackého třída 43/2
tel.: 722 982 761
OLOMOUC, OC Haná, Kafkova 1223/8
tel.: 720 742 302
OLOMOUC, OC Šantovka, Polská 1
tel.: 720 742 318
OPAVA, SC Breda and Weinstein, U Fortny 49/10
tel.: 720 742 314
OSTRAVA, OC Futurum, Novinářská 3178/6a
tel.: 725 860 767
OSTRAVA, OC Karolína, Vítkovická 3278/3
tel.: 725 819 278
OSTRAVA, Hlavní třída 700
tel.: 724 969 804
PARDUBICE, Atrium Palace, Masarykovo n. 2799
tel.: 778 080 011
PELHŘIMOV, Pražská 2276 (nové nákup. centrum)
tel.: 607 004 452
PÍSEK, RP (u Billy), Hradišťská 2690
tel.: 602 800 840
PLZEŇ, NC Borská Pole, U Letiště 1074/2
tel.: 723 307 407
PRAHA 4, OC Novo Plaza, Novodvorská 1800/136
tel.: 720 742 319
PRAHA 5, Galerie Butovice, Radlická 117
tel.: 702 002 655
PRAHA 5, OC Lužiny, Archeologická 2256/1
tel.: 601 014 941
PRAHA 6, Bořislavka Centrum, Evropská 866/65
tel.: 774 700 992
PRAHA 7, OC Stromovka, Veletržní 24
tel.: 722 205 666
PRAHA 8, OC Krakov, Lodžská ul. 850/6
tel.: 773 868 788
PRAHA 9, Obchodní centrum Letňany, Veselská 663
tel.: 606 021 201
PRAHA 9, Vysočany, Galerie Fenix, Freyova 945/35
tel.: 773 090 014
PRAHA 10, OC Europark, Nákupní 389/3
tel.: 720 042 277
PRAHA 11, Chodov OC Opatovská, Opatovská 1753/12
tel.: 601 539 601
PROSTĚJOV, OC Arkáda, Konečná 452/23
tel.: 720 742 303
PŘEROV, OC Galerie, Čechova 929/26
tel.: 777 701 265
PŘÍBRAM, Pražská 148
tel.: 722 964 951
RAKOVNÍK, RP Rakovník nábř. Dr. Beneše 2551
tel.: 720 983 631
ROUDNICE NAD LABEM, Špindlerova třída 679
tel.: 725 183 470
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova ulice 1368
tel.: 724 981 943
STRAKONICE, RP Strakonice, Katovická 1303
tel.: 727 945 212
SVITAVY, A-Centrum, U Tří Mostů 2239/4
tel.: 720 742 310
ŠUMPERK, u Kauflandu, Vítězná ulice 3187/8
tel.: 777 701 261
TÁBOR, OD Dvořák, 9. května 2886
tel.: 720 152 573
TEPLICE, OC Olympia, Srbická 464
tel.: 727 902 542
TRUTNOV, Family Centrum, Horská 687
tel.: 601 130 390
TŘEBÍČ, Karlovo náměstí 53/42 vchod ul. Přerovského
tel.: 730 176 081
TŘINEC, RP City Market (u Kauflandu), Za Tratí 1358
tel.: 720 983 630
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Prostřední 128
tel.: 727 899 880
ÚSTÍ NAD LABEM, Cityled Trade, Mírové nám. 2442/6
tel.: 775 044 045
VRCHLABÍ, domácí potřeby, Lánovská 464
tel.: 771 171 714

VYSOKÉ MÝTO, Tůmova 99
tel.: 725 182 451
ZÁBŘEH, Leštinská 894/1, naproti Kauflandu
tel.: 602 389 105
ZLÍN, OC Čepkov, Tyršovo nábřeží 5496
tel.: 720 742 326
ZNOJMO, Dobšická 3929/4
tel.: 601 086 029
ŽAMBERK, Pionýrů 1495
tel.: 774 051 077
ŽATEC, nám. Svobody 158
tel.: 722 624 394

PA RT N E R S K É P RO D E J N Y
AŠ, Milan Vojík, Hlavní 2992
BENEŠOV, Perfecta, Čechova ul. 2123
BOHUMÍN, Esam, Studentská 182
ČESKÝ TĚŠÍN, Domácí potřeby Betina, Hlavní třída
FRÝDEK MÍSTEK, Doma – R, Ostravská 1552
HAVÍŘOV, Doma - R, Dlouhá třída 860/1A
HODONÍN, Tvarbet domácí potřeby, Dolní Valy 4
JILEMNICE, Centro, Krkonošská 1259
KARVINÁ, Esam, Kosmonautů 800
KLATOVY, Frančík s.r.o., ul. 5. května 329
LETOHRAD, KOVOMAT PLUS s.r.o., Václavské nám. 74
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Zepo Jihlava spol. s.r.o., Husova 189
MOR. KRUMLOV, Šedrla Dvořáček Průmyslové zboží s.r.o., Nám. T. G. M. 47
OLOMOUC, Doma - R, Dolní náměstí 48
OPAVA, Doma - R, Horní náměstí 58
ORLOVÁ, Esam, Masarykova tř. 1003
OSTRAVA, Doma - R, Masarykovo nám. 15
PRAHA 2, Domácí potřeby - Kudrnáč, Bělehradská 74
PRAHA 8, JESTAR spol. s r. o., Střelničná 1660/30
PRACHATICE, Obchodservis, Jánská 122
ROUSÍNOV, Vladimír Sedlmajer, Skálova 1171/8
RYCHVALD, Esam, Orlovská 404
UHERSKÝ BROD, Domácí potřeby K & K s.r.o., Masarykovo nám. 103
UNHOŠŤ, Roman Litera, Pražská 830
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, KOVOMAT PLUS s.r.o., Mírové nám. 89
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, AMICUS s.r.o., U Tržiště 2205
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, AMICUS s.r.o., Novosady 111/54
VLAŠIM, GASTROŠULC s.r.o., Lidická 1636

P RO D E J N Y O R I O N PA RT N E R
HOLICE v Čechách, Jungmannova 490
tel.: 603 208 261
KRÁLÍKY, Malé náměstí 303
tel.: 725 183 470
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, OC Cimala, Poláškova 29
tel.: 571 623 929
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OD KINSKÝ, Bezručova 4
tel.: 566 628 861

PRODEJNY INDECOR
HRADEC KRÁLOVÉ, OC Aupark, Gočárova třída 1754/48a
KOLÍN, OC Futurum Kolín, Rorejcova 90
LIBEREC, OC Liberec Nisa, České Mládeže 456
OLOMOUC, OC Galerie Šantovka, Polská 1
OPAVA, OC Breda & Weinstein, U Fortny 49/10
PARDUBICE, Atrium Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799
PRAHA, NC Fenix Vysočanská, Freyova 945/35

Zboží označené touto značkou bude k dispozici v pozdějším termínu. Přesnější informace vám podají naše operátorky.
Během platnosti katalogu může dojít ke změně cen. Právo na tiskové chyby vyhrazené, barvy a druhy zboží podle aktuální nabídky a do vyprodání zásob.
Platnost katalogu do 28. 2. 2022. Informace o prodejnách Orion - tvoříme vaši domácnost - najdete na www.oriondomacipotreby.cz, případně vás budou
informovat naše operátorky na tel. +420 469 770 088. S nimi také můžete vyřídit vaši objednávku.
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ORION MAGAZÍN

24 x1 8x 13

kazeta

na šití

cm

Skvěle a přehledně uspořádá a uloží
spousta drobností: potřeby na šití,
vyšívání, navlékání korálků, drátkování a jiné kreativní vyrábění.
Pěkné dekory látek.
Materiál: dřevo, polyester,
plast.

NA VNITŘNÍ
STR ANĚ VÍK A
JEHELNÍČEK
A K APSIČK A

Menší velikosti pro začínající
švadlenky
154021 červená s puntíky 499,154022 modrá s puntíky 499,-

UVNITŘ
ČLENĚNÁ
V Y J Í M AT E L N Á
VS A D K A

N Ě KO L I K
VA R I A N T
P OT I S KŮ

S K LO P N É U C H O
NA POHODLNÉ
PŘENÁŠENÍ
JEDNOU
RU KO U
ZAPÍNÁNÍ NA
M AGN E T

Větší velikosti pro obsáhlejší
výbavu pomůcek
154023 modrá s puntíky
154024 dekor ŠVADLENKA

30 x2 3x 16

599,599,-

cm

99

Výrobky z mangového dřeva budou elegantním kouskem vašeho jídelního stolu, kuchyňské linky nebo
obývacího pokoje. Můžete na ně vyskládat
čerstvé ovoce, sušenky, oříšky nebo je využít
k interiérovým dekoracím z kamínků,
přírodnin a vše doplnit vonnou svíčkou.
S oříškovým odstínem mangového
dřeva dostane váš interiér
neodolatelný šmrnc.

Prkénko s rukojetí

Mísa

126831 50,5x16 cm
126832 44x25 cm

30x27,5 cm
120287

399,399,-

599,-

Mísa

pr. 24 cm
120286

499,-

Miska

120284 pr. 14 cm
120285 pr. 20 cm

239,299,-

834618

Podložka k servírování
126833 pr. 30 cm 359,126834 pr. 39 cm 499,-

Servírovací tác
pr. 30 cm
153829

299,-

8

592381

178246

