Mechanismy
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jak se to skládá?
jak to funguje?
…poradíme,
popíšeme...
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Máte rádi šlehačku?

VÝHODY DOMÁCÍ ŠLEHAČKY:
• v chladničce vydrží až 24 hodin
• čerstvá chuť bez nežádoucích přichutí a pachů

Láhev na výrobu šlehačky 131306, 131307
V láhvi na šlehačku připravíte vynikající lahodnou domácí šlehačku. Sladkou bílou šlehačku na dorty, zákusky, zmrzlinové poháry. Neslazenou pak do
omáček. Můžete ji různě dochutit kakaem, ovocem, vanilkou, ořechy, skořicí…
Láhve si můžete vybrat ze dvou velikostí. Každou dodáváme se 3 zdobicími
tryskami, čisticím kartáčkem a podrobným tištěným návodem.

V I D EO N ÁVO D
N A W E BU

1. připravte si bombičku a příslušné množství smetany ke šlehání
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3. láhev obraťte a pomalu utahujte maticí s bombičkou dokud se
plyn nepřepustí do láhve

2. směs nalijte do láhve, našroubujte
hlavu a do matice vložte bombičku

4. s láhví v poloze dnem vzhůru
několikrát svisle zatřepejte

Bombičky
Potřeba jsou jednorázové nebo opakovaně
plnitelné bombičky s N2O.
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Jaké množství smetany a kolik bombiček:
číslo zboží

celkový objem
nádoby

doporučené
množství
směsi

max. množství směsi

počet N2O
bombiček 8 g

131306

0,4 l

0,1 - 0,15 l

0,2 l

1 ks

131307

0,68 l

0,25 - 0,33 l

0,4 l

1 ks
matice

Zásadně neaplikujte více než jednu
bombičku a to ani v případě, kdy
máte dojem, že v bombičce bylo
méně plynu, než je běžné. Rychlost
expanze závisí na mnoha faktorech (teplota
těla láhve, teplota těla bombičky, množství
a teplota směsi v láhvi apod.). Láhev vždy dokonale vymývejte.

V našich obchodech nejen vyměňujeme prázdné výměnné
bombičky za plné, ale také vykupujeme prázdné výměnné
bombičky na šlehačku.

hliníková hlava
ím
s pákou, těsněn
a závitem k naice
šroubování mat
s bombičkou

láhev
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í

jednorázové
nebo
výměnné b
omb
(nejsou sou ičky
částí
balení)

5. šlehačku lze aplikovat pouze pomocí
zdobítka, stlačením páčky ji aplikujte
na kávu, dort...

Bombičky zakoupíte online na
www.domacipotreby.cz nebo v síti prodejen Orion.
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Máte rádi sušenky?

Balení obsahuje tyto nástavce:

Lis na těsto + zdobička COOKIE 141743

V I D EO N ÁVO D
N A W E BU

Lis na těsto/zdobičku využijete
jak při pečení nejrůznějších druhů
sušenek, tak na zdobení dortů či
chlebíčků.

20 kovových
nástavců

tové
4 plas
í
zdobic
e
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v
a
t
s
ná
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1. před naplněním otočte pístnicí se zářezy
směrem od páky

2. naplňte lis vhodným středně tuhým
těstem

3. vyberte nástavec, položte jej na konec válce a našroubujte uzavírací kroužek

4. otočte pístnicí se zářezy k páce, nastavte
regulátor síly sušenek

5. posunem páky nahoru/dolu o 1-2 zuby
dávkujte těsto

6. postavením na čistý pečicí plech a posouváním páky tvoříme sušenky

Rada: Ingredience mějte
namleté najemno. Těsto
musí být středně tuhé.

Hustota těsta

7. na zdobení krémem použijte
plastový nástavec

je důležitá pro zdar veškerých moučných výrobků a někdy se
dá přesná míra i obtížně určit, protože zde hraje roli suchost
mouky. Záleží také na ostatních ingrediencích, jakou mají schopnost ředění,
nebo naopak, zda těsto zpevňují. Především platí, že každé těsto se musí
vždy důkladně propracovat do propojené a zcela hladké směsi. Těsta na
drobná vykrajovaná pečiva nebo pečiva do malých formiček mají konzistenci poměrně tuhou, takže v celku drží tvar a nerozlévají se.
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RECEPT
Těsto na nudle

Několik druhů
těstovin

130 g hrubé mouky
1 vajíčko
lžička vody

Zkoušeli jste někdy domácí těstoviny? Se
strojky na těstoviny je to opravdu snadné.
Pusťte se do nejrůznějších druhů těstovin.

Strojek na těstoviny FRANCESCO 131512
• 9 stupňů síly těsta
• 2 speciální rádélka
V I D EO N ÁVO D
N A W E BU

Postup

Mouku prosijeme na vál, uděláme důlek, vklepneme vejce a od
středu promícháme. Přidáme lžíci vody a hněteme rukama.
Hotové lehce zavadlé těsto vkládáme po částech do strojku
a vyválíme na požadovanou tloušťku. Rádélkem pak nakrájíme požadovanou délku nudlí a jednotlivé díly vkládáme do vybraného nástavce. Pomocí strojku rozřežeme na různou šířku.
Nudle rozprostřeme na vál a necháme doschnout.
Těsto nesmí být přesušené, pouze lehce zavadlé. Pakliže nástavec nekrájí nudle, těsto je příliš jemné - do těsta přidejte mouku a znovu vyválejte. Naopak, nelze-li těsto zachytit
do krájecího nástavce, přidejte do těsta vodu a po vyválení
nakrájejte znovu.

rádélko - vlnitý hrot

lasagne 5 cm

široké nudle 6,6 mm
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ravioly 4,5 cm

špagety 2 mm

rádélko - ostrý hrot

polévkové tenké nudle 1 mm

Práce se strojkem

• strojek upevněte ke stolu pomocí upínacího
šroubu

• vložte rukou lehce stlačené těsto a otáčením
klikou vyválejte požadovanou tloušťku

• připevněte nástavec na těstoviny a kliku
přesuňte do nástavce

• vkládejte jednotlivé pláty těsta do vybraného nástavce a krájejte nudle

Ravioli

• v případě raviol vkládejte do příslušného
nástavce dva pláty těsta a vložte vždy dva
kousky náplně. Pootočte klikou, aby se těsto
protočilo mezi válci a opakujte postup

Práce s rádélky

• kolečka různých velikostí

• pruhy - několik najednou
• čtverečky

• pruhy (na lasagne)
• čtverce
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Jiný způsob krájení
Kráječ/víceúčelové struhadlo zeleniny a ovoce zajistí velmi
rychlé, pohodlné a přesné krájení. Je opatřen výměnnými
struhadly, které umožňují plátkování, strouhání úzkých
i širších hranolů zeleniny - např. oblíbených bramborových hranolků. Výměnné části jsou opatřeny ostrými
nerezovými břity. Je možné regulovat tloušťku plátků/hranolků od 1 mm do 6 mm.

Kráječ/struhadlo SHARP 140781
• 3 výměnné nástavce
• zásobník na výměnné nástavce
• vodicí rukojeť
zásobník bezpečně
uloží výměnné
nástavce s ostrými
hroty

Vyzkoušejte náš recept
na dokonale křupavé
batátové hranolky!

Novinka
vodicí rukojeť
ochrání prsty
a usnadní krájení
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Na plátky
• grilovaná zelenina
• ovoce do nápojů a salátů

RECEPT
Batátové hranolky

Na nudlicky
• zeleninové saláty
• ovocné saláty
• sýr

Na hranolky
• zeleninové hranolky

zeleninu upevníte
napíchnutím na tři
kovové bodce

2 větší batáty
1 lžička mleté uzené papriky
1/2 lžičky soli
čerstvě namletý pepř
1/2 lžičky chilli
2 lžíce olivového oleje

sklápěcí
protiskluzové
nožky

Postup

Předehřejte troubu na 180 °C. Batáty očistěte, ale
neloupejte. Nakrájejte je na proužky a ochuťte uzenou paprikou, chilli, olivovým olejem, solí a pepřem.
Takto ochucené batáty vyskládejte na plech s pečicím papírem a pečte zhruba 25-30 minut dozlatova na 180-190 °C. Dobrou chuť!
pro výměnu nástavce stiskněte
tlačítko „push“ na
hraně nástavce a
sejměte ho

• nastavením plastové pohyblivé části dál od nerezového nože docílíte silnějších
plátků/hrubších nudliček
• otočným kolečkem
nastavte postavení
plastové pohyblivé
části blízko nerezového nože - docílíte tak
tenkých plátků/jemnějších nudliček
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Doma namleté maso
Kvalitní směs mletého masa by měla obsahovat
přibližně třetinu hovězího masa, kousek slaniny
a zbytek vepřového (např. vepřový bůček, plec,
hovězí přední). Není potřeba se bát tučného
masa. Kde je tuk, tam je šťáva a chuť. Doma si
můžete namlet maso snadno na strojku.

100 liecteá
trad

• mletí masa
• plnění klobás
• sladké cukroví

Mlýnek na maso PORKERT
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číslo zboží

náhradní nůž

řez. deska Ø 4,5 mm

řez. deska Ø 6 mm

plnicí nástavce 3+1

nástavec na cukroví

130218 velikost 5

180633

180636

180635

131707

131704

130219 velikost 8

180634

180637

180638

131708

131706

Sestavení mlýnku
Mletí

Plnení klobás

rukojeť
šnek
nůž

řezná deska

nabíjecí
souprava

matice

Cukroví

Upevnení ke stolu
• strojek upevněte ke stolu pomocí upínacího šroubu

nástavec na
cukroví

nástavec na
cukroví
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Spolehlivý a ekonomický
způsob přípravy kávy

V I D EO N ÁVO D
N A W E BU

Tradiční kávovar pro rychlou a levnou přípravu mimořádně
chutného espressa. Je to velmi snadné. Tlakem vznikajícím
při varu vody se espresso dostane do horní nádobky a vy
můžete nalévat. Žádná složitá obsluha drahého kávovaru,
snadná údržba.

Tlakový kávovar 131921,
131910, 131907
• čerstvě namletá káva je ideální
pro přípravu skvělé kávy
Mlýnek na kávu 130191

• součástí balení náhradní
silikonové těsnění

Kávovar je opatřen
bezpečnostní pojistkou.

mletá káva

voda
1. Spodní část nádoby naplňte horkou vodou
po trysku (pojistný ventil). Plnit ji můžete
i studenou vodou, nicméně jejím předehřátím snížíte riziko spálení kávy příliš dlouhým
varem.
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2. Střední díl konvičky - sítko - naplňte mletou
kávou. Zarovnejte ji po okraj, ale neupěchovávejte.Všechny díly pevně sešroubujte
k sobě. Pozor, spodní nádoba je horká!

3. Postavte konvičku na vařič - po několika
minutách se v horní nádobě objeví černá
káva. Jakmile káva vystoupá po ústí hubičky, odeberte kávovar z plotýnky. Spodní díl
konvičky je dobré rychle zchladit ve studené
vodě, předejdete tak hořké chuti.

Aby voda čistá byla
Kvalita vody se napříč naší zemí liší a obsahuje různé množství chlóru a těžkých kovů. Pokud i vy doma
bojujete s kvalitou vody, může vám pomoci naše filtrační konvice. Redukuje tvrdost vody, chlor, olovo,
zinek, měď, něpříjemné pachy a některé herbicidy
a pesticidy. Voda bude chutnější, zdravější a šetrnější k vašim spotřebičům.

Filtrační konvice CARBO
+ filtr 111968

Náhradní filtr 180308 1 ks
		
180309 3 ks

Proč používat filtrační konvici:
• 5 stupňová filtrace
• voda vhodná na pití i vaření
• úspora peněz
• lepší chuť
• šetří životní prostředí

Filtr
• přefiltruje až 150 l vody
• po dosažení max. kapacity filtru ho vyjměte z konvice a nahraďte novým
• délku používání filtru pomůže diagnostikovat mechanický indikátor životnosti na víku konvice
2. napusťte
vodu do horní
nádoby

4. ...a je připravena
k použití
Díky tvaru se lehce vejde
do dvířek chladničky.

1. vložte filtr

3. po naplnění se voda přefiltruje přes vodní filtr...
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Jak regulovat hrubost mletí u mlýnků na koření
V naší nabídce mlýnků na koření najdete mlýnky mechanické (ručně otáčíte dvě části mlýnku
proti sobě) i elektrické (pomocí tlačítka ovládáte mechanismus na baterky a mlýnek mele zcela sám). Některé jsou opatřeny LED osvětlením,
které zlepšuje přehled o intenzitě
dochucení pokrmů. Některé jsou
DUO – tedy mají dvě komory a vy
tak můžete mít v jednom mlýnku
pepř i sůl zároveň. Vybrat si můžete
také z různých materiálů – mlýnky
dřevěné, plastové, skleněné, nerezové. Jedno ale mají společné – jsou
vybaveny keramickým mlecím mechanismem, u kterého lze regulovat
hrubost/jemnost mletí.

Mlýnek na koření 130185, 130163,
130166, 130199, 130181, 130192...

Detail mlecího mechanismu
Otočením matky doleva se od
sebe keramické kotoučky oddalují
a koření je mleto nahrubo.

Dejte pozor při utahování
matky, aby jste ji neutáhli
příliš a koření pak mlecí
mechanismus nestrhlo.

mechanické mletí
Otočením matky
doprava se k sobě
keramické kotoučky
přibližují a koření je
mleto najemno.
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Nakrájí domácí knedlík
K vepřovému masu se zelím či špenátem jsou prostě nejlepší domácí kynuté knedlíky. Ať už je vaříte
klasicky ve vodě nebo v páře, nabízíme vám velmi rychlý způsob, jak knedlík nakrájet. Nerezový
kráječ je opatřen tenkými strunami, které čerstvě
uvařený domácí knedlík naporcují na 15 stejných
plátků. Krájet můžete také čerstvé domácí bramborové knedlíky.

Nerezový kráječ
knedlíků 130429
1. otevřete kráječ

2. vložte do žlábku čerstvě
uvařený knedlík

4. a je hotovo...

3. sklápějte pomalu díl se
strunami až dolů

Důležité je krájet opravdu domácí právě uvařený
knedlík. Pokud necháte knedlík vychladnout, je tužší
a struny si s ním už pak velmi těžko poradí.
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Jak fungují odšťavňovače

V I D EO N ÁVO D
N A W E BU

Nerezový třípatrový hrnec oddělí napařováním šťávu
z ovoce. Vyrobíte domácí šťávy a sirupy bez přidání
chemických prostředků. Zpracovat můžete prakticky
jakékoli ovoce se šťavnatou dužinou. Šťávu můžete
konzumovat buď rovnou, nebo ji dále zpracovat.

Hrnec na odšťavňování 131421
Skleněná poklice
s otvorem pro únik
přebytečné páry.

Perforovaný hrnec, do
kterého umístíte ovoce.

Sběrná nádoba, do
které odkapává šťáva
uvolňující se z ovoce.

Varný hrnec se sendvičovým
dnem. Ten plníte vodou. Vzniklá
pára z vařící se vody propařuje
ovoce a uvolňuje z něj šťávu.

Hadička odvádí šťávu z hrnce.
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ND - hadička
k hrnci 180623.

Mechanický mlýnek na odšťavňování vylisuje, při správném postupu a kombinaci, šťávu téměř ze
všech druhů ovoce a zeleniny, obilných trav, bylin a klíčků. Při použití měkkého ovoce připraví spíše
pyré nebo hustou šťávu s vysokým obsahem vlákniny. Odšťavňování probíhá díky drcení a tlaku,
který vytváří šneková hřídel. Veškerá vylisovaná šťáva odtéká otvorem v boční straně odšťavňovací komory a cedí se skrz cedník, který je umístěný uvnitř odšťavňovací komory a protéká skrz
plátýnko do nádoby. Díky tomu získáte kvalitní šťávu bez jakékoliv nežádoucí dužiny.

Mechanický mlýnek na odšťavňování 131424

Jak ho sestavíte?

regulační
šroub

šnek
V I D EO N ÁVO D
N A W E BU

Šroubem regulujete
intenzitu lisování dle
druhu ovoce.

Ovoce vkládáte do
násypky.

těsnění

sítko

klička

Zbytky dužiny
z vylisovaného
ovoce.

upevňovací
šroub
plátýnko

Pomalé lisování je současně velmi šetrné ke kvalitě šťávy a neničí vitamíny
rychlou oxidací a zahříváním.

Plátýnko na zachycení případných zbytků dužiny.

ND - sítko a těsnění 180616.
Otáčením kličky projde ovoce skrz šnekovou hřídel a šťáva vytéká přes sítko.
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Zkraťte dobu přípravy potravin
Při vaření s nasazenou a zajištěnou poklicí se snižuje ztráta páry na minimum. Část páry vznikající
v hrnci kondenzuje na potravinách a svou energii tak předává připravovaným potravinám. Další
část páry kondenzuje na samotném hrnci a ve formě horké vody padá zpět do hrnce. Díky tomuto
procesu lze v hrnci vařit s podstatně menším množstvím vody a tím se spotřebuje až o 50 % méně
energie než při běžném vaření. Také dochází k zachování cenných látek v potravinách a stejně tak
je zachována vlastní chuť potravin.
Nízkotlaký hrnec s poklicí GRANDE 5,5 l 113156
V pokličce hrnce je umístěn parní ventil, který zajišťuje
neustálé vyrovnávání tlaku mezi vnitřkem hrnce a okolím.
Díky tomu je již od začátku vaření zabráněno případnému
nebezpečí z důvodu přetlaku.

Poklice se uzavře posunutím horní části uší směrem
ke středu. Pokličku hrnce lze
díky neustálému vyrovnání
tlaku kdykoliv sejmout a hrnec používat ke klasickému
vaření.

ND těsnění:
180811, 180812.
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Přibližné hodnoty tlaku a teplot:
Obvyklý pracovní tlak = do 5 KPa/0,05 bar
100-103-106 °C/záleží na venkovních podmínkách a tlaku

3 stupně jištění:
• pracovní ventil - ventil
s automatickou regulací,
bez možnosti nastavení
• pojistný silikonový ventil
• uzavírací rukojetě – brání
otevření nádoby při vzniku
tlaku

Tlakový hrnec - Papinův hrnec - Papiňák
je silnostěnný hrnec sloužící k vaření za vyššího tlaku (280–300 kPa), než je běžný atmosférický tlak. Vyšším tlakem se dosáhne vyšší teploty vaření (120 °C až 130 °C, teplota varu vody za normálního tlaku je asi 100 °C), a tím
i rychlejšího uvaření pokrmu. Také chuťové vlastnosti pokrmu zůstanou v uzavřené nádobě výraznější. Jmenuje
se po svém vynálezci, francouzském matematikovi a fyzikovi Denisu Papinovi, jenž jej poprvé sestrojil roku 1679.
Je to bezpečné!
Od původní podoby se tlakový hrnec dočkal pojistného ventilu a roku 1944 bezpečnostní pojistky. Ta se v případě enormní teploty a tlaku roztaví
a pára z hrnce unikne. Vedle ventilu, který reguluje tlak a tavné pojistky mají obvykle ještě přetlakovou pojistku v podobě otvoru v pokličce, jímž
se v případě přetlaku mechanicky vytlačí část těsnění. Ta by neměla selhat za žádných okolností.
Hlavní zásady bezpečného užívání
Pro každý hrnec výrobce stanoví maximální výšku hladiny.
Tu je nutné dodržet.
Další důležitou zásadou je nevkládat do pokrmu některé
malé částečky např. koření, které by měly tendenci ucpávat ventil a pojistku. Důležitou samozřejmostí před použitím tlakového hrnce je vizuální kontrola průchodnosti ventilu a po použití náležité vyčištění všech částí. Pokud na to
budete myslet, bude pro vás tlakový hrnec skvělý pomocník, bez kterého si vaření nebudete umět představit.

Další zásady pro použití:
• na začátku i během vaření musí být
vždy min. ¼ litru vody uvnitř nádoby
• solit až do vařicí vody
• nesnažit se otvírat předčasně, pokud
je v TH tlak a nebyl dodržen postup pro
otevření
• pozor na potraviny nabývající na objemu nebo pění – postup dle návodu
• správná regulace tepelného zdroje

Nejnovější modely UPLINE A DRONE
Kvalitní nerezové tlakové hrnce v moderním provedení, jednoduchý systém uzavírání, snadná obsluha
4 stupně jištění – pracovní ventil, pojistný ventil, uzavírací blokovací mechanismus při tlaku v nádobě, těsnění poklice s funkcí upuštění páry při
přetlakování (nad 1,5 baru)
Pracovní ventil – možnost regulace mezi 2 programy vaření a poloha
pro vypuštění páry

(plotýnky) během vaření. Plamen nesmí
dosahovat na bok TH
• na plotýnku nesmí být postaveno
mokré dno TH
• správné skladování – zajištění proudění vzduchu (viz návod)
• používat vždy jen originální díly a součástky. Zákaz zásahu do konstrukce
a součástí TH nad míru uvedenou v návodu

Klasický pákový model PROFI
4 stupně jištění – pracovní ventil, pojistný ventil, uzavírací blokovací mechanismus, kdy vystoupí pojistný ventil
a brání otevření natlakované nádoby, speciální pojistný silikonový ventil
Pracovní ventil – bez možnosti regulace/nastavení
– pouze 1 program. Ventil dovoluje pouze polohu pro
vypuštění páry a vaření.
Tlak
• řádný (obvyklý) pracovní tlak = 0,7 bar.
• maximální tlak – 1,2 bar/uvolnění pojistného silikonového ventilu – 2 bar/deformační odolnost TH – 5 bar

Tlak model Upline
• řádný pracovní tlak - prog. 1 =
0,6 bar./vaření zeleniny a měkčích
surovin
• řádný pracovní tlak - prog. 2 =
0,7 bar./vaření masa a tužších
surovin
• maximální tlak - 1,1 bar/upuštění tlaku kolem těsnění poklice 1,5 bar/deformační odolnost TH
- 2 bar

Tlak model Drone
• řádný pracovní tlak - prog. 1 =
0,4 bar./vaření zeleniny a měkčích
surovin
• řádný pracovní tlak - prog. 2 =
0,6 bar./vaření masa a tužších
surovin
• maximální tlak – 0,9 bar/upuštění tlaku kolem těsnění poklice 1,5 bar/deformační odolnost TH
- 2 bar

Čištění – tělo hrnce je možné mýt v myčce na nádobí, ale poklice
a další součásti se v myčce mýt nesmí. Ventily a těsnění poklice je
nutné umýt po každém vaření a překontrolovat funkci.
Výměna ventilů – po uplynutí 2-3 let nebo přibližně po 400 vařicích
cyklech. Při poškození okamžitě.
Výměna těsnění poklice – vždy při netěsnosti a případné deformaci
(například zploštění).
Servis – po 10 letech používání je nezbytně nutné nechat tlakový
hrnec zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku společnosti
Orion.
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Machr na běžný úklid
Mechanický zametač s holí je určen pro běžný úklid všech typů podlah. Skvěle si poradí s prachem, s drobečky, smetím. Pouze jezdíte po podlaze tam a zpět, není potřeba
elektrického připojení. Je tichý, vždy při ruce. Součástí je kartáček na vyčesávání
nečistot.

Mechanický zametač QUICK FLOOR 710224

délka hole 93 cm
celková výška 107 cm

Je opatřen třemi kruhovými kartáči a dvěma
bočními gumovými kartáčky.

ND kartáče:
780704, 780703

Nečistoty zůstávají v zásobníku, který stiskem při čištění
vyklápíte a vysypete jej.

spodní část zametače
28x20x6 cm

JSME ONLINE!
Tipy, inspiraci a vychytávky najdete v široké síti prodejen Orion
i na e-shopu www.oriondomacipotreby.cz.

834605
Právo na tiskové chyby
vyhrazeno. Barvy a druhy
zboží dle aktuální nabídky.
Platí do vyprodání zásob.
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592381
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