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Drevenú formu na rožteky nájdete na str. 30.

TERMOFĽAŠA

Termofľaša nielen pre deti
• neobsahuje BPA
• skvelo ju využijete
v zime aj v lete

Termoska so slamkou

nerez, plast, silikón, 0,33 l
128516 ružová
128517 zelená

14,99
N OV I N K A!

praktické otváranie
a zatváranie uzáveru (stlačením
jedným prstom)

silikónová slamka
je chránená uzáverom
na zaklapnutie

praktické uši
na pridržanie
obidvomi rukami

silikónové
tesnenie
zaistí pevné
uzatváranie

zámok zabráni
nechcenému
otvoreniu

používa sa vo zvislej polohe, slamka siaha
až na dno termonádoby – nenakláňa sa
uzáver je možné zaistiť proti
spätnému zatváraniu pomocou
západky v zadnej časti uzáveru

Termoska s uzáverom s náustkom a s dvomi ušami je praktická nádoba na nápoje pre malé
deti, ale tiež pre seniorov, ktorí už pijú horšie z klasických hrnčekov a fliaš. Vďaka dvojitej
stene vyplnenej vákuom udrží dlhšie teplú a studenú vodu/nápoj. Pred plnením môžete
naliať do termosky horúcu vodu pre teplé nápoje a studenú vodu pre studené nápoje. Nádoba tak prijme teplo alebo sa ochladí. Uzáver sa uvoľní stlačením dolnej časti plastového
otvárania. Uzatvorte spätným zaklapnutím uzáveru. Uzáver je vybavený zámkom.
Rozmery: celkový objem 0,33 l, úžitkový objem 0,3 l, pr. 7,5 cm, v. 17,5 cm, š. s ušami 12 cm.
Náhradnú slamku nájdete v našom e-shope www.oriondomacepotreby.sk alebo vám ochotne poradí personál našich predajní Orion.
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Už piaty Orion magazín!

str. 34

skvelé tvary
múčnikov

„Letí to, letí.“ Tiež si túto vetu občas hovoríte? Najčastejšie ju spájame s povzdychnutím si nad našim pribúdajúcim vekom. V našom prípade rýchlo plynúci čas pripomína už piate
číslo Orion magazínu. Po piatykrát na nasledujúcich stránkach nájdete naše rady a tipy na vybavenie domácnosti, na doplnenie riadu vo vašej kuchyni, predstavíme vám novinky, môžete sa
tešiť na prezentáciu vychytávok a nechať sa inšpirovať niektorým z našich receptov.
Teplých dní pomaly ubúda, zo záhradiek a chalúp sa vraciame do miest a viac času budeme tráviť pri dlhých zimných večeroch doma. To je čas na varenie dobrého jedla, návštevy priateľov, relaxovanie pri zaujímavej knižke, posedenie pri káve a čaji. Tak ako krásne jesenné farby
zaplavia prírodu, nechali sme ich vstúpiť aj na stránky nášho magazínu. Prinášame aj nápady na
predvianočné pečenie a inšpiráciu na dekorácie a slávnostnú výzdobu behom zimných sviatkov
a vítania nového roku. Poradíme vám tiež, aké darčeky zadovážiť vašim blízkym.
Ďakujeme čitateľom, ktorí si radi prezrú stránky nášho magazínu. Sme radi, ak sa
k magazínu vraciate, ak vás niečím inšpiroval a niečím vás zaujal. Snažíme sa vám priblížiť náš
tovar, ktorý si môžete lepšie prezrieť na predajniach ORION alebo na stále ladenom a vylepšovanom e-shope www.oriondomacepotreby.sk.

redakcia Orion

Vnútri nájdete:
str. 50

bytové
dekorácie
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E N E RGI A FA R I E B
zaujala nás jesenná hnedá, oranžová a žltá

14

N I EČ O N A Z A H R I AT I E
vyberte si nový hrnček, sitko alebo kanvicu na čaj, skvelo sa hodia termonádoby

28

P EČ E N I E
pečiatky a valčeky na domáce sušienky, formičky na cukrovinky, formy,
vykrajovačky na medovníky

46

VIANOCE
prípravy, sviatočne prestreté, tipy na darčeky pre vašich blízkych

64

V YC H Y TÁV KY
domáce ochutené oleje, ekonomické varenie, drvené semienka, sushi, mäso...

88

D O M ÁC N O S Ť
kúpeľňové doplnky, usporiadanie a upratovanie domácnosti, triedenie odpadu

str. 54

sviatočne
prestreté

Sme online!
Stále zdokonaľujeme, vylepšujeme a doplňujeme naše sociálne platformy, aby sme
vám ponúkli dostatok inšpirácií, tipov, rád a informácií o našich výrobkoch. Sledujte nás a nenechajte si ujsť výhodné akcie, videá, súťaže.
V novom e-shope môžete tovar jednoducho vyhľadávať, filtrovať aj objednávať. Stále vylepšujeme prepojenie e-shopu s našimi predajňami. Rozširujeme počet výdajných miest, kde vám
náš personál pripraví tovar na vyzdvihnutie, tovar vám predvedie, vysvetlí jeho použitie a údržbu
a odporučí ďalší tovar, ktorý by vás mohol zaujímať.

str. 78

kvalitný
nerezový
riad Anett

oriondomacepotreby.sk
E-SHOP

ORION – tvoríme vašu domácnosť orion_tvorime_vasu_domacnost
FAC E B O O K

I N S TAGR A M

ORION vaša domácnosť
YO U T U B E
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energia
farieb
Keramiku ALFA a príbory COOPER
z našej ponuky nájdete
na www.oriondomacepotreby.sk.
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Dvojstenné hrnčeky
si vyberte v našom e-shope
www.oriondomacepotreby.sk.

Široká paleta farieb jesene
V predchádzajúcom katalógu sme na obdobie jar – leto
zablúdili do sveta farieb. Vybrali sme jarnú zelenú, modrú a tiež módnu čiernu a bielu. Teraz sa k farbám vraciame, pretože jeseň vyzýva k farebnému rozjímaniu. Určite sa radi prechádzate v tých krásnych jesenných dňoch,
ktoré sú ešte naplnené slniečkom, pozorujete stromy
sfarbené do žlta, červena, oranžova a do hneda. Zelená
v prírode ubúda a vo vetre sa znáša k zemi farebné lístie. Je
to až neuveriteľné, koľko farieb dokáže príroda vykúzliť.
Okrem nádherného pohľadu nám príroda na jeseň ponúka veľa plodov na spracovanie. Nenechávajte ich bez povšimnutia na kríkoch, stromoch, v tráve. Využite rozmanitú ponuku múdrej prírody. Veľa z nich si môžete uchovať
na zimu. Zavarte jarabinu a tekvice, nasušte šípky, hrušky,
huby, uvarte lekvár, vyrobte domáci jablkový mušt, pripravte slivkový kvas na slivovicu, vytvorte s deťmi zvieratká z gaštanov a žaluďov, starostlivo uskladnite orechy,
ozdobte si domácnosť farebnými listami.

Zatvárací nôž

nerez, 8 funkcií
831699

3,99
• pomôže vám s výrobou dekorácií z prírodnín

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Súprava 2 hrnčekov
keramika, 0,14 l
127223

4,99

hnedá

Prestieranie CUBE

plast, 45x30 cm
710815

2,09

Súprava nožov
WOODEN 3 ks

Chlebovka

drevo, 38,5x29 cm
152458

Nie je farbou základného spektra a vzniká zmiešaním zelenej a červenej. Hnedú farbu si najčastejšie spájame s prírodou, so zemou, so stromami,
so zvieratami. Hnedá dokáže v malej miere upokojovať, navodzuje pocit pohody a komfortu. Vo
veľkej miere môže niekedy pôsobiť depresívne.
Symbolizuje teplo domova, korene, pevnú pôdu
pod nohami.

V interiéri je nutné ju správne použiť, aby nepônerez,
sobila pesimisticky. Hnedá je farbou kožušiny,
d. čepele 10/13/20,5 cm
farbou dreva a v interiéri nachádza široké uplat831148
nenie. Spájame si ju nielen s pohodou domova,
19,99
ale tiež so súkromím. Preto je v interiéroch často
používaná – steny, podlahy, závesy, nábytok, doplnky… Skvelá je v kombinácii s bielou alebo
s modrou.

Stojan na nože
WOODEN

drevo,
plastové štetiny
11x11x23 cm
540585

23,99

6

24,99
Doska na
krájanie
WOODEN

drevo akácia
49x19cm
126809

11,99

Mlynček na korenie
WOODEN

drevo, mechanický
v. 13,5 cm
130196

10,99

ORION MAGAZÍN
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Pokrievka BROWN

smalt, pr. 14 cm
113412

Hrnček BROWN
smalt, pr. 12 cm
113164

4,79

7,99
Kastról
BROWN

smalt, 1 l
113158

6,99

Forma bábovka
silikón, pr. 26 cm
151732

9,99

Hrnček SRDCE

keramika, 0,35 l
127230

2,79

Miska SRDCE
• mix farieb

keramika, pr. 13 cm
128374

• mix farieb

3,69

Aróma z čerstvého ovocia

keramika, v. 18 cm
822230

11,99
• prevonia domov jablkami,
škoricou, pomarančom…

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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oranžová
Fľaša s viečkom
MAK
sklo, nerez, 0,75 l
143762

9,99

Hrnček s uchom

plast, 0,35 l
120451

1,49

Farba medzi červenou a žltou, medzi vášňou
a pozitívnou energiou. Je to veselá a šťavnatá farba. Symbolizuje oheň, teplo, zdravie, radosť, západ
slnka, mladosť. Oranžovú neprehliadnete, dodáva
energiu, pomáha zahnať smútok a zlú náladu. Je
farbou hinduizmu. V kuchyni sa s ňou stretávame
pri spracovaní tekvíc, v podobe exotického ovocia
– voňavých pomarančov a mandarínok. Oranžové
je tiež indické korenie – šafran, kurkuma.
V interiéri sa dobre hodí do pracovne. Nabudí
vás, nadopuje energiou. Uplatní sa aj v kuchyni. Môže totiž vyvolávať chuť k jedlu, čo sa hodí
pri deťoch, ktoré nechcú veľmi jesť. Aby nebola
v interiéri príliš agresívna, môžete ju skvelo kombinovať so sivou alebo zvoliť nejaký tlmený tón
marhuľovej. Nebojte sa oranžovej vo vašej domácnosti. Je skvelou voľbou a výborne sa hodí v kombinácii takmer s každou farbou.

• mix farieb

Doska na krájanie

plast
126805 24,5x16 cm
126806 31,5x20 cm
126807 38,5x24 cm

4,19
6,79
8,99

Box na desiatu

plast, 19,5x15,5 cm
126080

3,99
• mix
farieb

• mix farieb
• mix farieb

Cedidlo na halušky

nerez, plast, pr. 18 cm
124447

7,59
8
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Bábovka

pr. 23,5 cm
151713

9,99

Orechy

20 tvarov
151721

5,99
Silikónové formy

rôzne druhy

• tiež v hnedej
farbe

Muffiny
12 tvarov
151719

11,99
Stierka

silikón, plast, 29,5 cm
142836

Vareška

Kuchynská
chňapka

silikón, nylón, 28 cm
140138

4,79

Šľahacia metla

nerez, silikón, 25 cm
141041

3,59

Chlieb

29x12 cm
151715

7,99

4,99

bavlna, teflón,
magnet • mix farieb
152150

3,59

Mašľovačka

silikón, nerez, 26 cm
142745

3,59
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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• mix farieb

Ľadové tvary
CITRÓN
plast, 20 ks
151119

Cedidlo

3,59

plast, rôzne veľkosti

od 1,39
• mix farieb

žltá

Je jednou zo základných farieb farebného spektra.
Je to farba slnka, oslobodzuje, prináša pocit uvoľnenia a súladu. Je farbou múdrosti, rozumu a inteligencie, má pozitívny vplyv na pamäť. Predovšetkým u detí môže podporovať myslenie, tvorivosť,
púta pozornosť. V kuchyni sa s ňou stretávame
napríklad pri používaní zázvoru a zmesi korenia
kari. Obe korenia vedia v chladných dňoch krásne
zahriať.
V domácnosti je hojne využívaná, interiér úplne rozžiari, má pozitívne účinky na našu psychiku. Žltá sa hodí všade, do akejkoľvek miestnosti
u vás doma. Nebojte sa to vyskúšať. Je svieža, veselá, motivujúca a to v každom ročnom období.
V rôznych odtieňoch ju skúste skombinovať
s levanduľovo fialkovou, s bielou, čiernou alebo
so sivou farbou.

Lis na citrusy

sklo, plast, pr. 8,5 cm
141767

2,69

Obojstranná kefa
silikón
710518 štvorec
710519 ovál

2,59

Dóza s viečkom FROST

plast, rôzne veľkosti a farby,
pozrite sa na www.oriondomacepotreby.sk
0,38 l
127104

1,39

1,85 l
127107

2,69
0,65 l
127105
10
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• mix
farieb

Detský hrnček
s náustkom
plast, 0,4 l
120447

4,99

• mix
farieb

Digitálna
kuchynská
minútka

Kuchynská
chňapka
silikón
152189

3,59

plast
130730

3,99
• mix
farieb

Strúhadlo štvorhranné

plast
130490

• mix
farieb
a dekorov

Súprava utierok
NEJLEPŠÍ BABIČKA

3,59

bavlna, 3 ks
710976

9,99

• v obchodoch a v našom
e-shope tiež zástera a chňapka
v tomto vyhotovení

Box na desiatu

plast, delený
154018

3,99

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Zastavme sa chvílu pri KARI
Väčšine sa pri tomto slove vybaví korenie. Pôvodne ale ide o pokrm, určitý druh ragú – kúsky mäsa
alebo zeleniny v hustej omáčke. Podáva sa najčastejšie s ryžou alebo pečivom. Kari korenie nie
je jednodruhové korenie, ale je to zmes rôznych
druhov korenia. Žltú farbu má vďaka kurkume.
Obsahuje tiež koriander, rímsku rascu, zázvor,
klinčeky, chilli… Môže to byť rôzne ostrá zmes
až 25 druhov korenia.
Využitie kari korenia je naozaj široké. Môžete nim
ochutiť mäsové jedlá, zeleninu na veľa spôsobov,
pridať ho do smotanových alebo zeleninových polievok a omáčok.

Panvica WOK
COOKCELL

nerez, nepr. povrch
pr. 28 cm
112991

55,99

12
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R
2 mrkvy
1 červená paprika
200 g brokolice/karfiolu
100 g zelených fazuliek
0,5 kg kuracích pŕs
400 g kokosového mlieka
kari pasta
limetka
cesnak
soľ, čierne
olej
korenie

V hlbokej panvici opečte na oleji krátko kari pastu
a pridajte najemno nakrájaný cesnak. Prilejte kokosové mlieko a keď sa začne variť, pridajte najemno
nakrájanú mrkvu, brokolicu/karfiol, fazuľky, papriku a kuracie kúsky. Všetko spolu varte približne
15 minút podľa toho, na aké veľké kúsky ste všetko
nakrájali. Ochuťte limetkovou šťavou, čiernym korením a soľou. Podávajte s varenou ryžou.
• v našom e-shope
a predajniach
ORION keramika
ALFA v 6 farbách

Krájacia doska

akáciové drevo
cca 34 cm
Hlboký tanier ALFA
142598

10,99

v rôznych farbách

keramika, pr. 20,5 cm

3,99

Miska ALFA
v rôznych farbách

keramika, pr. 14 cm

2,99

Náš tip:
Kari môžete pridať tiež do vody pri varení ryže
a podávať napríklad s kuracím mäsom. Ozvláštnite tak ryžu chuťovo aj farebne.
Ak zvolíte nejaké ostrejšie kari, krásne vás
v chladných jesenných dňoch zahreje. Pôsobí tiež na
náš organizmus antioxidačne, detoxikuje a prospieva tráviacemu a kardiovaskulárnemu systému. Nie
každému chutí, ale niekto si ho obľúbi natoľko, že
ho potom pridáva takmer do každého jedla.
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Termofor s glitry

polyester, guma, 1,6 l
830639

11,99

02

zahriať sa
a udržať teplo
14
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Chutný čaj
na zahriatie
Jeseň a zima je obdobie teplých čajov rôznych druhov. Niektorí z nás na jar a v lete nezaháľali a majú
zásoby sušených byliniek. Ešte aj v jesenných dňoch
je veľa plodov, pre ktoré môžete vyraziť do prírody
a pripraviť z nich zdravý a chutný čaj.

Kanvica so sitkom
sklo, nerez
152558 0,35 l
152559 0,6 l
152560 0,8 l
152561 1 l

Čajník s píšťalkou
WHITELINE
nerez, 2,9 l
113519

• ďalšie čajníky nájdete
na www.oriondomacepotreby.sk

8,99
9,99
11,99
13,99

29,99
N OV I N K A!

Hrnček

smalt, pr. 8 cm
113135

6,79

• tiež vo vyhotovení
s korkom - v našom
e-shope aj v predajniach.
Viac na str. 27.

Palička

drevo, kov
141323

5,19

Utierka 3 ks

bavlna, 70x50 cm
710959

8,59
Keramický nôž
CERMASTER

oxid zirkónia, plast
d. čepele 12,5 cm
831137

Palička/tĺčik

drevo
141334

2,39

8,99

Šípky – červené plody ruže

dozrievajú v septembri a v októbri, sú plné vitamínov
a majú veľa liečivých účinkov. Čaj je dobré piť preventívne, ale predovšetkým skvele podporuje liečbu
kašľa, nachladnutia a chrípky. Podporujú imunitný
systém a posilňujú organizmus. Pred prípravou čaju
šípky rozdrvte, ale nemali by prísť do styku s kovom.
JESEŇ – ZIMA 2022/2023

Takže skúste buď nôž s keramickou čepeľou, alebo drevenú paličku. Poslúžiť môže aj tá, ktorú ste v lete využili
na mojito. Keď dáte šípky pri rozklepávaní do utierky, vyhnete sa ich loveniu po celej kuchyni.
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Rakytník
– oranžová vitamínová bomba

Odšťavovací
mlynček

liatina, plátno
131424

32,99

jedna bobuľka obsahuje odporúčanú dennú
dávku vitamínu C. Podporuje imunitný systém, pomáha pri trávení, podporuje cievny
systém. Skvelý je rakytníkový sirup. A jeho
príprava je veľmi jednoduchá. Na 1 l vylisovanej šťavy z rakytníka potrebujete
1 kg cukru a lyžičku kyseliny citrónovej. Šťavu zahrejte, ale nevarte, pridajte cukor a kyselinu citrónovú. Po
vychladnutí naplňte do fliaš. Uchovajte v chlade a na tmavom mieste.
Môžete pridávať do čajov alebo riediť vodou.

Fľaša s CLIP uzáverom
sklo
126484 0,5 l
126485 1 l

Ak nemáte doma kafetiér, ktorý pomocou sitnerez
ka oddelí výluh od pevných častí, môžete vyskúšať rôzne druhy čajítok – dovnútra hrnče- pr. 4,5 cm
143837
ka, na hrdlo hrnčeka alebo kanvičky, dokonca
4,39
máme tiež maxi, ktoré využijete na korenie pri
príprave polievok a omáčok.
nerez, pr. 8,5 cm
143843

5,99

na hrdlo hrnčeka
alebo kanvičky

nerez, s držadlom
pr. 5 cm
143816

3,39

2,99
3,99

ČAJÍTK A
nerez
pr. 6 cm
144407

4,79

klasické
do hrnčeka

nerez, pr. 6,5 cm
143839

väčšie, vhodné
aj na korenie

3,99

nerez, pr. 5 cm
143840

4,29
16

ORION MAGAZÍN

128869 0,33 l
128839 0,36 l

127202 0,3 l
127204 0,43 l

2,99
2,39
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7,59
8,99

K bylinkovým čajom sa určite hodia dvojstenné hrnčeky alebo sklenené hrnčeky. Krásne v nich vynikne farba jednotlivých bylinkových
nápojov. Ozdobte ich plátkom citróna, zázvorom, škoricou alebo klinčekom. Váš nápoj nielen ozdobia, ale vás v chladných dňoch aj zahrejú.
Dvojstenné hrnčeky tiež udržia váš nápoj dlhšie teplý. Pri servírovaní
potom nezabudnite na cukorničku alebo dózu s medom a na podšálku, kam je možné odložiť citrón, korenie, lyžičku alebo čajové vrecko
v prípade, že ste použili porciovaný čaj. Praktická je aj podtácka, ktorá
zabráni zničeniu nábytku od mokrého dna hrnčekov.

Pre deti
hrnček
s mačičkou

Cukornička s dávkovačom

sklo, plast, pr. 7 cm
126712

sklo, 0,3 l
128880

Dávkovač medu

9,59

sklo, plast, 0,25 l
141791

2,49

N OV I N K A!
• dvojstenný

14,99

Cukornička s viečkom
sklo, pr. 13 cm
126713

3,59

Podčajník
porcelán
153751

2,49
Vrecká na sypaný čaj, korenie
netkaná textília
142255 50 ks, 10,5x6,5 cm
142254 100 ks, 5,5x7 cm

3,79
4,39
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Podtácka MANDALA
drevo, pr. 12 cm
710786

2,59

• ďalšie tvary v našom e-shope

Ďalším riešením prípravy bylinkových zmesí
sú textilné vrecká, ktoré naplníte bylinkami,
necháte vylúhovať a potom celé vyhodíte. Aj
tie môžete využiť na korenie pri varení, aby ste
nemuseli loviť z omáčky či polievky jednotlivé
guľôčky a lístky korenia.
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Na poriadnu dávku
čaju v zime

Z A H R I AŤ S A

Hrnček

porcelán, 0,47 l
128879 SOB
128845 SNEHULIAK

4,79
4,79

N OV I N K A!

Koktailová lyžička
PUNTO 2 ks

Kanvica na čaj
SVATAVA

nerez, d. 20,5 cm
143633

varné sklo, plast, 1,7 l
152563

2,89

10,99
• mix farieb

Cukornička
s lyžičkou LUNA

porcelán, v. 10 cm
153537

5,99

Dóza na med + lyžička
WHITELINE

porcelán, drevo, v. 14 cm
142288

Lis na citrusy
so zásobníkom

7,99

plast, 15x12 cm
143121

Podtácka VLOČKA
6 ks

2,39

polyester, pr. 13,5 cm
710827 biela
N OV I N K A!
710828 sivá
710829 červená

3,99

• mix farieb

Lis na citrusy

nerez, 8,5x7 cm
141909

2,99
18

ORION MAGAZÍN

Z A H R I AŤ S A

Servírovanie čaju pre návštevu
bude lahodiť oku s tými správnymi hrnčekmi a ďalšími doplnkami.

Kazeta na čaj

Kafetiér so sitkom BLACK

drevo, plast
24x17x8,5 cm
127161

nerez, 1,1 l
156004

39,99

12,99

• vďaka dvojitej stene udrží
nápoj dlhšie teplý

Servírovacia tácka
s ušami

lisované drevo, 34x20 cm
153839 prírodná
153841 biela

9,99
• tiež vo väčšej veľkosti
48x30 cm

Čajová lyžička 2 ks

nerez s čiernym povrchom
d. 14,5 cm
144603

Dóza s viečkom BLACK
kov, bambusové drevo
pr. 9,5 cm
153674

5,99
• celú kolekciu čiernych okrúhlych
dóz na uloženie rôznych druhov
potravín nájdete v našom e-shope
www.oriondomacepotreby.sk
Kuchynské potreby/Uloženie
potravín/Dózy na potraviny

4,99

Hrnček LUNA
porcelán
128883 0,3 l
128881 0,425 l

N OV I N K A!

1,99
2,49

N OV I N K A!
• skvelý tvar a veľkosť na čaj
alebo na veľké cappuccino

Čajová súprava SRDCE
keramika, kanvička+hrnček
127251

8,39
JESEŇ – ZIMA 2022/2023

• mix farieb
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Udržať teplo
vám pomôžu termonádoby. Vďaka dvojitej
stene vyplnenej vákuom v nich uložené nápoje chladnú veľmi pomaly a zahrejú vás tak
aj po niekoľkých hodinách. Sú skvelé na cesty,
na bežky, výlety do prírody v studenom počasí.
Perfektné sú ale aj na nápoje do školy, do práce, na rannú kávu do auta.
Do tejto skupiny nádob spadajú nielen klasické
termosky, ale tiež termofľaše, termoplechovky,
termohrnčeky a termonádoby na uloženie jedla.

Termofľaša s dreveným viečkom
nerez, bambusové drevo, 0,6 l
830636 čierna
830637 ružová
830638 sv. modrá

14,99
N OV I N K A!

•
•
•
•
•
•
•

moderný dizajn
široké hrdlo
nízka hmotnosť
možnosť zavesenia
silikónové tesnenie
pr. 7 cm, v. 23,5 cm
v 3 farbách

na cesty

oly
k
š
do

do
e

ác

pr
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Sortiment termonádob v našich obchodoch je veľmi široký. Ponúkame rôzne veľkosti, tvary aj farby a dekory.
Už niekoľko rokov sú veľmi obľúbené termoplechovky
so sklápacím náustkom. Nápoj je rýchlo po ruke, nádoba skvelo vyzerá, každý si vyberie z naozaj širokého
spektra dekorov. V ponuke sú 3 veľkosti – 0,4 l, 0,5 l

a 0,7 l. Iba pozor, aby ste si nespálili jazýček. Nápoj
vydrží naozaj dlho teplý. Tak si ho pripravte radšej nie úplne horúci. Termoplechovky sa nebudú
nudiť ani v lete. Tie totiž udržia váš nápoj dlhšie studený
a osviežujúci. Vďaka širokému hrdlu pohodlne doplníte
nápoj ľadom. V zime skúste pridať do čaju celú škoricu.

0,4 l
10,99

žirafa
125877

sova
125876

kocúry
128508

ružová
125891

zelená
125890

srdiečka
128513

0,5 l
11,49

svet
128515

mak
125824

F1
125807

futbal modrá
125895

smile čierna
125892

srdce
128509

0,7 l
11,99

hory
125897

motýľ
125863

hokej
128510

Dakar
128507

for men
125861

teenager
125860

Náhradné diely (náustky, viečka, ventily, slamky a tesnenie) nájdete v našom e-shope
www.oriondomacepotreby.sk Kuchynské potreby/Potreby pre nápoje/Príslušenstvo pre nápoje
alebo vám ochotne poradí personál našich predajní Orion.
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Klasická termoska do batohu na výlet v niekoľkých
veľkostiach. Jej výhodou je, že si horúci nápoj nalejete do uzáveru, ktorý slúži aj ako pohárik a môžete
tak piť horúci nápoj, ktorý vás dokonale zahreje,
ale nespálite si ústa.

Termoska s uzáverom
nerez, plast
124525 0,35 l
124526 0,5 l
124527 0,75 l
124528 1 l

8,99
10,99
11,99
13,99

Termoska
s pumpovacím
dávkovaním

nerez, plast, 2,2 l
124573

Termokanvica

nerez, plast, 1,5 l
124529

31,99

17,99
Zásobník termo
s kohútikom
plast, 8 l
150900

22,99
Domáca termoska/termozásobník –
prečo nie? Aj doma radi využijete teplý
čaj alebo iný nápoj a nemusíte variť každý hrnček zvlášť. Uvarte väčšie množstvo, uložte ho do termosky na stôl a je
na každom, koľko si kedy naleje.

Termohrnček – skvelý na
cestu do práce. A to ako
do auta, tak do hromadnej dopravy. Krásne sa
vojde do kabelky, je elegantný, skvelo plní svoju
funkciu. Do auta je lepší
termopohár bez ucha, aby
sa dal pohodlne umiestniť
do autodržiaka.
Termopohár 0,5 l
112271
112272

11,99
22

čierna
sivá

Termopohár 0,43 l
112267
112268

11,69

modrá
strieborná

Termohrnček
s uchom 0,45 l

112235

8,99

Termohrnček
s uchom 0,45 l

125883

8,99
ORION MAGAZÍN
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Tak, ako je skvelé udržať nápoj dlhšie v požadovanej teplote, tak aj jedlo
môžeme udržať dlhšie teplé. Keď napríklad uvaríte niečo skôr, nemáte
všetko hotové a servírovať budete až neskôr, termomisa je skvelým riešením, ako udržíte pokrm teplý. Využijete na knedle, zemiaky, plátky mäsa,
horúcu polievku aj omáčku.

eluxe

Apple - nerez
125816
125817
125818
125819

Apple

0,8 l
1l
1,3 l
2l

9,99
10,99
11,99
17,99

Venus - nerez/plast
0,6 l 5,89
1l
8,79
1,5 l 11,99
2,5 l 16,99
3,5 l 19,99
5l
29,99

D

125866
125867
125868
125869
125870
125879

Deluxe - nerez/plast
1,6 l 14,99
2,3 l 17,99
3,5 l 23,99
5l
29,99

nus
Ve

122856
122857
122858
122875

Cosmos - nerez/plast
0,5 l 6,99
0,7 l 11,99
2,5 l 18,99
3,5 l 19,99

123331
123332
123370
123371

Cosm

os

Termonádoby
nerez, plast

Na desiatu pre deti či občerstvenie, ktoré
beriete na prechádzku alebo výlet, si môžete zadovážiť termonádobu s dekorom.
nerez, plast, 0,48 l
125884
125885
125886
128506

žirafa
sova
auto
kocúry

10,99

JESEŇ – ZIMA 2022/2023

1,2 l
125887

15,99

0,7 l
128511

13,99
• horné viečko
môžete použiť
ako misku
• skvelé na polievky
a tekuté potraviny
• výborne tesní
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Termofor s vreckami
akryl, guma, 1,6 l
830640 fialová
830641 smotanová

11,99
N OV I N K A!

Termofor - termo trošku inak
Nie je fľaša ako fľaša. Sú tu totiž ešte termofľaše, ktoré nepomôžu
v kuchyni, ale ich využitie oceníme v zimných dňoch či chladných
večeroch pri bolestiach chrbta, brucha... Možno ich poznáte pod
označením termofor, Vašek, ohrievacie fľaše... Spoločné majú to,
že sa plnia horúcou vodou a vydržia intenzívne nahrievať 30 – 60 • do vreciek schováte ruky – príjemne si ich zahrejete
minút. Buď boľavú časť tela, alebo sa vkladajú do postele, ktorá je a pohodlne si môžete termofor pridržať na bruchu
• snímateľný poťah, ktorý jednoducho vyperiete
potom príjemne teplá a rýchlejšie a lepšie sa v nej zaspáva.
• mix dekorov

Termofor

polyester, guma, 1,6 l
830630

10,49

24

Termofor s glitry

polyester, guma, 1,6 l
830639

11,99
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Tekutá pomoc
na cesty, 0,24 l
125995

6,99

A potom sú tu ešte fľaše, ktoré zahrejú, ale
nie tým, že by boli termo. Môže za to obsah,
ktorým ich naplníme. Ide o takú „prvú pomoc“
na jesenné výlety, kedy slniečko už nemá takú silu
a je dobré sa zahriať kvapkou niečoho ostrejšieho. Tiež
v zasneženej krajine na bežkách je potrebné si dodať trochu
zahrievacej energie do ďalších kilometrov.
Môžu byť skvelým darčekom nielen pre mužov. Vyberte vhodný dekor. Alebo veľkosť! Tie veľké sú
skôr vtipným darčekom na domáce uloženie hrejivého nápoja. Na
cestách by zaberali príliš miesta
v batôžku. Navyše toľko zahriatia
zas na výlete nepotrebujeme.

Maxi vrecková fľaša
s kohútikom
Jsem originál, 1,7 l
127702

Maxi vrecková fľaša

17,99

Rybička, 1,7 l
127701

15,99
Vreckové nerezové fľaše

Ať ti to šlape, 0,24 l
125996

nerez, 0,24 l
123060

První pomoc, 0,17 l
125929

6,99

6,49

6,99
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Sada vreckovej fľaše + poháriky

nerez, 0,21 l + 0,03 l
124520

10,99
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Kávička štyrikrát inak

No a ak nie ste „čajový“ a radi popíjate kávu, ponúkame vám niekoľko možností
na jej prípravu. Vyskúšajte aj iný spôsob, než je pre vás bežné.

Káva
z džezvy

Mechanický mlynček na kávu

Džezva NESO
nerez
123416 0,3 l
123417 0,4 l
123418 0,6 l

5,99
6,49
7,49

nerez, plast, v. 16,5 cm
130223

18,99

je lahodná turecká káva z jemne namletej kávy. Do džezvy
nalejte vodu, pridajte kávu, cukor, ak sladíte, nemiešajte
a pozvoľna zahrievajte. Po
chvíli premiešajte, keď sa začne tvoriť pena, dajte dve lyžičky peny do šálky, nechajte kávu
v džezve dôjsť k varu a potom
ju opatrne nalejte do šálky.

Hrnček ROMA
sklo, 0,095 l
125533

1,59
Dóza s viečkom

• celú kolekciu plechových dóz s týmto dekorom
nájdete na www.oriondomacepotreby.sk
alebo v obchodoch Orion

Pomocou tlaku
Moka kanvička

zdravotne nezáv. hliník, plast
131921 0,2 l
11,99
131910 0,3 l
13,99
131907 0,45 l 15,99

V I D EO N ÁVO D
NA WEBE

plech, drevo
9,5x9,5x14 cm
127502

6,19

Podšálka ASENA

Lyžička MOCA 6 ks

0,99

3,79

sklo, 11,5x10 cm
125532

nerez, d. 10,5 cm
143647

v moka kanvičke pripravíte veľmi chutnú a voňavú kávu. Do
spodnej časti tlakového kávovaru nalejte vriacu vodu, do strednej časti (sitka) odmerajte porciu čerstvo jemne namletej kávy
a začnite zahrievať. Po niekoľkých
minútach sa tlakom dostane do
hornej časti hotová káva.
Stačí iba rozliať do
šálok a prípadne
doplniť mliekom
alebo smotanou.

Mliekovka

nerez
153663 0,15 l
153657 0,35 l
153658 0,58 l

26

4,39
7,99
9,99

Dvojstenný hrnček
sklo
127203 0,11 l
127201 0,18 l
127202 0,3 l

5,59
5,99
7,59

ORION MAGAZÍN

Prekvapkávaná
káva
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Čajník ANETT
nerez, 1,2 l
113518

17,99

je veľmi jednoduchý spôsob prípravy. Jednoducho zvaríte vodu
v kanvici a pomocou filtra nasadeného na hrnček alebo kanvičku ju necháte prekvapkať. Kávu
nameľte čerstvú tesne pred
jej prípravou, bude voňavejšia
a lahodnejšia.

Kávový filter

nerez, pr. 10 cm
120452

15,99 • veľmi jemné sitko

Mechanický mlynček na kávu

nerez, plast, sklo, v. 21 cm
130231

28,99
• jednoduchá
regulácia
hrubosti mletia

Hrnček 2 ks

porcelán, 0,34 l
127256

7,79

Pomocou kanvice
so sitkom
uvaríte tradičnú kávu, ale kávovú
usadeninu udrží na dne kanvice
jemné sitko a vy tak môžete nalievať čistú kávu bez usadenín. Kanvičku môžete tiež používať na prípravu teplého napeneného mlieka
alebo kakaa.

Odmerka na kávu 6 g
nerez, d. 23,5 cm
120548

2,39

Hrnček s podšálkou ALFA
keramika, 0,25 l
128830 béžová
128832 krémová
128831 hnedá

4,79

Kanvička so sitkom CORK
sklo, korok, drevo
152598 0,4 l
9,99
152599 0,75 l 11,99
152600 1 l
14,99
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03

pečenie
Koláčová forma GRANDE
nepriľ. povrch Xynflon
pr. 28,5 cm
120059

6,89

Valček

silikón, plast
dl. 23/47 cm
141250

11,99
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Nôž Classic

nerez, plast
831156 7 cm
831150 9 cm
831157 11 cm
831151 12,5 cm
831152 15 cm
831158 16 cm
831159 17 cm

2,99
3,59
3,59
4,49
4,89
5,09
5,49

Na tekvicu je potrebný poriadne
ostrý nôž. Skvelo ho doladí prírodná podložka, ktorá ochráni
nábytok a dovolí vám tekvicu pohodlne prenášať.

Podložka s kôrou
mangové drevo
126833 pr. 30 cm
126834 pr. 39 cm

14,99
19,99

Vypečený Halloween

Nie každý ho oslavuje alebo akokoľvek rieši, pretože to nie je
slovenský sviatok. Deti nechodia koledovať v maskách, ale pri
domoch a v oknách pomerne často vídame vydlabané svietiace
tekvice. Prečo deťom neurobiť radosť sladkosťami alebo medovníkmi v tvaroch, ktoré súvisia práve s týmto sviatkom? Oranžové
tekvice, čierne čarodejnícke klobúky, netopiere, duchovia... Nech
už zvolíte medovníkové cesto alebo nejaký recept zdravých sušienok z ovsených vločiek, budú mať deti výbornú desiatu do školy.

koliesko
pr. 6 cm
127452

Vykrajovačky
rôznych tvarov
nerez

0,99

muchotrávka
5x6 cm
127403
klobúk
6,5x5 cm
124958

duch
7x5,5 cm
124968
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netopier
8x5,5 cm
124989

tekvica
6x5 cm
124969
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Domáce sušienky
A keď sme už pri tých sušienkach a detskej
sladkej desiate – skúsili ste už vytvoriť domáce sušienky pomocou pečiatok? Je to zábava
a deti vám radi pomôžu. Z vyvaľkaného cesta
vykrojíte nerezovou vykrajovačkou koliesko,
necháte ho na mieste, pomocou pečiatky
ozdobíte vykrojené koliesko, odoberiete vykrajovačku a prenesiete na papier na pečenie
na plechu.

Valček

drevo
20,5/40 cm
141225

4,99

25/44 cm
141226

5,89

Drevené pečiatky
pr. 5,5 cm
127436 snehuliak
127437 sob
127440 stromček
127441 vločka

NOVINKA!

2,89

127434
127435
127438
127439

domček
mandala
srdce
stonky

Forma na vytlačované sušienky

drevo
127428 rožteky NOVINKA!
127412 hviezda, srdiečko, zvonček
127411 koliesko, kvetinky

VYTLAČOVANÉ
SUŠIENKY

6,79
Vykrajovačka koliesko

nerez
124952 pr. 4 cm
127452 pr. 6 cm

0,89
0,99

Súprava pečiatok
124992

8,59

250 g hladkej múky
120 g práškového cukru
100 g masla
kávová lyžička škorice
1 vajce
Spracujeme tuhšie cesto,
ktoré necháme chvíľu
odpočinúť v chladničke (v prípade potreby
pridáme trochu múky).
Potom vezmeme primeraný kúsok cesta, mierne
pomúčime, alebo drevenú
formu vymetieme štetcom
a múkou, vytlačíme cesto
do formičky a vyťukneme
ho na plech. Pečieme na
160 °C – 170 °C asi 12 min.

• 6 ks: drevená základňa,
4 silikónové výmenné nadstavce,
nerezová vykrajovačka
30
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Alebo je tu podobná možnosť výroby domácich sušienok, ale trochu iný postup.
Cesto rozvaľkáme valčekom. Buď klasickým dreveným, moderným nerezovým
alebo valčekom s nepriľnavým povrchom na požadovanú hrúbku – môžete
si pomôcť valčekom s nastaviteľnou zarážkou, čím budete mať po celej ploche
rovnakú hrúbku cesta. Potom pomocou
dreveného valčeka s dekorom vytvoríte
na celej ploche placky reliéf a až potom
vykrajujete rôzne tvary sušienok.

PEČENIE

Valček s nastaviteľnou zarážkou
kov, plast, dl. 25/50 cm
141239

14,99

Vykrajovačky
nerez
súprava 5 ks
hviezdička
124979

Silikónový vál

40x30 cm
750366 oranžový
750365 hnedý

4,49

8,99

50x40 cm
750367 oranžový
750368 hnedý

60x50 cm
750370 oranžový
750369 hnedý

11,99

14,99

Valček s dekorom
drevo
dl. 20/38 cm
141247 Vianoce
141259 kvet
141260 stonky
141261 vločky

zvonček s mašľou
124947

0,89

11,99
N OV I N K A!

prasiatko
121144

0,89
Valček s dekorom

• veľa ďalších tvarov nerezových
vykrajovačiek nájdete na
www.oriondomacepotreby.sk
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drevo
dl. 16/33 cm
141256 kvet
141257 srdce
141258 stonky

6,99
N OV I N K A!
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Ak potrebujete urobiť väčšie množstvo sušienok a nemáte
dostatok detských pomocníkov, môžete zvoliť rýchlejší spôsob výroby, a to pomocou lisu na sušienky. Vďaka 20 rôzne
tvarovaným nadstavcom, ktoré si môžete v strojčeku jednoducho meniť, budete mať niekoľko tvarov sušienok. Recept
na cesto je súčasťou balenia. Práca je veľmi jednoduchá
a rýchla. Pomôže vám aj video návod na YouTube. Okrem
sušienok môžete lis využiť s jeho štyrmi nadstavcami na zdobenie zákuskov a tort, na plnenie trubičiek.

Plech s nepriľnavým
povrchom

44,5x32,5x2 cm
127006

12,99

V I D EO N ÁVO D
NA WEBE

Lis na cesto
+ zdobička COOKIE
kov, plast
141743

11,99
32
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Dóza s vekom

plech, drevo, 11,5x11,5x14 cm
127503 cukr
153696 hl. mouka

6,89

Kuchynská
digitálna váha

plast, s miskou, 5 kg
131810

18,99

Dóza s vekom

plech, drevo, 14x14x16,5 cm
127504

7,19

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Formy Marissa
Sú krásne svojím farebným vyhotovením, ale predovšetkým tvarom s dôrazom na detaily. Mohlo by sa zdať, že
múčnik nie je možné pripraviť tak, aby vynikli všetky záhyby a ozdoby. Opak je ale pravdou. Budete unesený, aké
krásne múčniky vytvoríte s týmito formami.

• s nepriľnavým povrchom PFLUON
• pre pečenie piškótových, trených aj kysnutých ciest,
na prípravu slaných dezertov, aspikov

Srnčí chrbát

33,5x15x8 cm
120052

Bábovka

23,99

pr. 24 cm
120049

27,99

Bábovka SRDCE
28,5x26,5 cm
120068

27,99
N OV I N K A!

Bábovka KLASIK

pr. 24 cm
120048

27,99

Torta/koláč

pr. 22 cm
120061

23,99
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Náš tip:
Aby ste mali istotu, že vaše múčniky budú dokonalým odrazom formy so všetkými detailmi, odporúčame používanie oleja v spreji. Dostane sa
do každého záhybu a to v rovnomernej vrstve.

Bábovka
ORIENT

Olej slnečnicový/
repkový

27,99

7,59

250 ml
831909

pr. 23,5 cm
120064

• komfortná separačná funkcia,
forma sa vystrieka iba olejom
a už nie je potrebné ju vysypávať múkou, upečené potraviny
jednoducho vyklopíte
• dávkovací mechanizmus ponúka tri stupne dávkovania –
jemný tlak na dávkovač umožní dávkovanie po kvapkách
(na šaláty), stredný tlak dávkovania oleja prúdom a silnejší tlak potom vyvolá dávkovanie oleja ako spreja
• môžete ho použiť aj na plechy,
pekáče, panvice, malé formičky

Biskupský chlebíček

26x15x7,5 cm
120063

23,99

Mini bábovky

4 tvary, pr. 10 cm
120065

27,99

JESEŇ – ZIMA 2022/2023

Muffiny

12 tvarov, pr. 7 cm
120066

27,99
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Príprava čerstvej šľahačky
Vo fľaši na šľahačku pripravíte vynikajúcu lahodnú domácu šľahačku. Sladkú bielu šľahačku na torty, zákusky,
zmrzlinové poháre. Nesladenú potom do omáčok. Môžete ju rôzne dochutiť kakaom, ovocím, vanilkou, orechmi, škoricou… Fľašu si môžete vybrať z dvoch veľkostí.
Každú dodávame s 3 zdobiacimi dýzami, čistiacou kefkou
a podrobným tlačeným návodom.

PEČENIE

Postup:

Fľaša na prípravu šľahačky DELA
131306 0,4 l
36,99
131307 0,68 l 39,99

V I D EO N ÁVO D
NA WEBE

1. pripravte si bombičku a príslušné
množstvo smotany na šľahanie

2. zmes nalejte do fľaše, naskrutkujte
hlavu a do matice vložte bombičku

3. fľašu obráťte a pomaly uťahujte
maticu s bombičkou, kým sa
plyn nevypustí do fľaše

4. s fľašou v polohe dnom hore
niekoľkokrát zvisle zatraste
36

5. šľahačku je možné aplikovať
iba pomocou zdobičky, stlačením
páčky ju aplikujte na kávu, tortu...
ORION MAGAZÍN

Bombičky

PEČENIE

K dispozícii sú jednorazové alebo opakovane
plniteľné bombičky s N2O.
3 typy
zdobiacich špičiek

Jednorazové bombičky zakúpite online
na www.oriondomacepotreby.sk alebo v sieti predajní Orion.
Zásadne neaplikujte viac než jednu bombičku a to ani
v prípade, keď máte dojem, že v bombičke bolo menej plynu,
než je bežné. Rýchlosť expanzie závisí od mnohých faktorov (teplota tela fľaše, teplota tela bombičky, množstvo a teplota zmesi vo fľaši
a pod.). Fľašu vždy dokonale vymývajte.

Aké množstvo smotany do bombičiek?
číslo
tovaru

celkový objem
nádoby

odporúčané
množstvo
smotany

max.
množstvo
smotany

počet N2O
bombičiek 8 g

131306

0,4 l

0,1 – 0,2 l

0,2 l

1 ks

131307

0,68 l

0,25 – 0,4 l

0,4 l

1 ks

Vykupujeme prázdne bombičky za cenu: 1,59 €/10 ks.
• Môžu byť v akejkoľvek krabičke alebo aj bez krabičky,
ale musí ich byť 10!
• Bombičky, ktoré je možné znovu plniť, predávame iba
s fľašou na výrobu šľahačky.

matica

hliníková hlava
s pákou, tesnením
a závitom na naskrutkovanie matice
s bombičkou

• Samostatne si ale môžete kúpiť jednorazové
bombičky na šľahačku s N2O.

Bombička N2O šľahačka
10 ks jednorazová
180526

5,49

Forma na rakvičky 10 ks

pocínovaný plech, 11x3,5x1,7 cm
121031

3,99
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Posuvná
okrúhla forma

PEČENIE

Posuvná forma na tortu

nerez, pr. od 16 do 30 cm
151780

posuvný
aretovací pásik

Ani nemusíte byť profi cukrárka/cukrár
a pozrite sa, akú krásnu tortu zvládnete
urobiť. Zbiehajú sa vám slinky? Nie
je to žiadne veľké zdobenie. Iba
zlepiť rôzne veľké korpusy, doplniť krémom a ovocím a je
to. S nastaviteľnou formou
zvládnete urobiť niekoľkoposchodové torty.

N OV I N K A!

11,99

ø 24 cm

ø 30 cm
Tortové sviečky
strieborné
farebné špirály
12 ks, dl. 12,5 cm 8 ks, dl. 15 cm
822252
822250

2,99

2,99

biele
12 ks, dl. 14,5 cm
822251

2,99

Nôž na tortu

nerez, plast
dl. čepele 28 cm
831162

5,89

38
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ø 16 cm

Stojan na tortu

plast, pr. 28 cm
540523

10,99

Servírovacia podložka
MANGO
drevo, pr. 39 cm
126834

19,99
Podložka pod tortu
papier, fólia
pr. 30 cm
871404

0,99
Krájač torty so strunou

Stierka na krém

plast, 19,4x13,5 cm
142818

1,69
plast, 12x8 cm
142832

0,99

nerez, š. 33 cm
130450

5,19 • súčasťou balenia sú 2 struny
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Miska do vodného kúpeľa
nerez, pr. 11 cm
126114

6,99

pr. 17,5 cm N O V I N K A !
120296

Digitálna
kuchynská váha
s miskou

7,99

nerez, 5 kg
130572

26,99
• príprava koláčikov
sa nezaobíde bez váhy

Podložka
na cukrovinky
drôt, 36x25 cm
121545

4,99
40

Valček
Formička úlik s nepriľnavým
plast
povrchom
Rožteky 20 ks

pocínovaný plech
121155

4,49

153015 úlik
153014 stromček

1,49

153009 klasik

0,49

kov, drevo
141254

11,99
N OV I N K A!

ORION MAGAZÍN

PEČENIE

Predvianočné pečenie
Domácnosť je prevoňaná vanilkou, škoricou,
medom, klinčekmi, čokoládou. Blížia sa najkrajšie sviatky, kedy je rodina pohromade a je potrebné napiecť vianočné koláčiky. Zapojte deti, pečte
spoločne s kamarátkou alebo s mamičkou a užite
si túto krásnu dobu pred Vianocami. Nedovoľte
stresu a zhonu, aby vám kazili adventný čas.

Nadstavec na koláčiky

• s odnímateľnou miskou

nerez
131704 veľ. 5
131706 veľ. 8

Mechanická kuchynská váha

plast, kov, 13 kg
130532

3,59

35,99
Valček bez rukoväte

nerez, dl. 40 cm
141255

6,99
• pripevníte na mlynček
na mäso 130218 a 130219

N OV I N K A!

Nerezové vykrajovačky

121145

124946

Vločka

Snehuliak
121142

121149

2,99

1,59

0,99

3,99

Hviezda so stredom 2 ks

Súprava formičiek
pocínovaný plech

Súprava srdce 5 ks

Bábovky 20 ks

Snehuliaci 10 ks

Stromčeky 10 ks

4,49

3,99

3,99

121153

121027

121028

Kompletnú ponuku vykrajovačiek a zdobiacich špičiek a vreciek nájdete na www.oriondomacepotreby.sk,
v predajniach Orion alebo v mini katalógu VYKRAJOVAČKY, ktorý pre vás pripravujeme
a bude na pultoch našich predajní k dispozícii od októbra.
41
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• vytvorte si sladké
ozdoby na stromček
z farebnej čokolády

Vianoce
151767
151768

5,49

6

Silikónové formy
na sladké dobroty – klasické vianočné
tvary
silikón • nepreberá chuť ani arómu
• ľahko vyberiete tvary z foriem
• jednoduchá údržba

30

20

40

15

Rožteky malé

Rožteky veľké

Orechy malé

Orechy veľké

8,99

5,99

8,99

5,99

151761
151762

42

151728
151729

151759
151760

151720
151721

ORION MAGAZÍN
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32

20

20

24

Labky

Labky

Labky

Venčeky – 2 veľkosti

7,99

7,99

5,99

7,99

151726
151727

151724
151725

151722
151723

151730
151731

Na pralinky, na domácu čokoládu, na ľad

Vianoce
151753
151754

15

5,99

Srdce

151744
151745

5,59

15

Kvetinky
151736
151737

30

5,59

Vianočka

41x20,5 cm
151781

18,99
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Plechy
na pečenie

Plech so skosenou hranou

Bez plechov by pečenie vianočných koláčikov ani iných dobrôt nebolo možné.
Vyberte si veľkosť, výšku, materiál.

• nepriľ. povrch

44,5x32,5x2 cm
• nepriľ. povrch
127006

12,99

Forma na rožteky

42x32x0,7 cm, rožtek 4,5x4 cm
120035

11,49

Plech s nepriľnavým
povrchom GRANDE

39x33x4,5 cm
123800

19,99

Smaltovaný plech

35,5x24x2,5 cm
123752

9,99

Plech s nepriľnavým
povrchom GRANDE

Smaltovaný plech

39,5x33,5x4,5 cm
123749

29,5x26x4,5 cm
123739

17,99

13,99

Smaltovaný plech
35,5x24x5 cm
123753

10,99
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Smaltovaný plech
42x37x2,5 cm
123746

18,99
Smaltovaný plech
41,5x36,5x7 cm
123750

23,99

N OV I N K A!

Kuchynská
chňapka

bavlna, polyester,
silikón, magnet
153905

Smaltovaný
plech

4,79

34x24x4,5 cm
123751

13,99

Smaltovaný plech
29,5x25,5x4,5 cm
128002

11,99

Fólia na pečenie

Smaltovaný plech

4,59

19,99

40x33 cm
750343
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42x37x3,5 cm
123747
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VIANOCE

04

Vianoce

N OV I N K A!

Vrecko
na príbory 2 ks

polyester
728017

1,59
• tiež
v sivej
farbe

Prestieranie

pr. 39 cm, zlaté
710835

2,49
N OV I N K A!
• v ponuke tiež
strieborné
46
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Prípravy na Štedrovečernú večeru
1

Hovädzí vývar máte určite pripravený z predchádzajúceho dňa, ale pečeňové knedličky alebo zápražku pravdepodobne dorábate čerstvé.

Cedidlo na
halušky

nerez, pr. 18 cm
120657

5,49
Strojček
na vlasové
rezance

V čom budete servírovať
sviatočnú polievku?

Polievková misa LUNA

kov, plast
131504

porcelán, 4 l
128604

23,99
Vo sviatočnej polievke by nemali
chýbať domáce rezance.

3

24,99

2

A potom je čas trojobalu. Či už obaľujete kapra,
kuracie alebo bravčové rezne, prácu vám skvelo
uľahčí súprava misiek na obaľovanie.

N OV I N K A!

Tiež sa vám veľakrát stalo, že idete obaľovať rezne
a zistíte, že nemáte strúhanku? Zachráni vás staré pečivo
a čas vám ušetrí strojček na strúhanku. Výhodou domácej
strúhanky je istota, že ste pečivo správne usušili.

Strojček
na strúhanku
nerez
130305

19,99

Obaľovacie misky
plast, 3 ks
128372

8,19

4

Na smaženie
poriadnu panvicu.
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Panvica COOKCELL hlboká
112981 pr. 26 cm 55,99
112983 pr. 28 cm 64,99
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Ako jednoducho,
ale krásne zabaliť darček?
Niekto má rád veľmi ligotavé alebo farebné balenie
darčekov. My vám dnes priblížime náš tip, ako zabaliť
darček jednoducho, skôr v prírodných farbách a materiáloch.

Baliaci papier 70x300 cm
prírodný bez vzoru
X08321

2,39

Baliaci papier 70x200 cm
prírodný so vzorom, mix
X09221

1,89

Visačky/menovky
6x4 cm, 20 ks
841919 biela
841920 prírodná

5,49

N OV I N K A!

Povrázok
Pripevniť ich môžete na
povrázok alebo pomocou
prírodných štipcov.

juta, 50 m
822710

1,99

Nemusí byť vždy nutne
lesklá alebo farebná
stuha, výborne poslúži
prírodný povrázok.

Samolepky 23 ks
842285 vianočné

0,99

48
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Krabičku môžete klasicky zabaliť do papiera, obviazať
povrázkom a pripevniť menovku. Krásne ale bude, keď ju
doplníte ešte nejakou „čerešničkou na torte“. Stačí kúsok
imela, voňavá vetvička z jedle, smrečka alebo iného zeleného stromu či kríka z vášho okolia, ďalej sa hodí šiška,
voňavé korenie... Nalepiť môžete pár vločiek vystrihnutých z bieleho papiera alebo urobiť po celej ploche papiera farbami biele bodky... balenie darčekov si užite a myslite pri tom na to, ako váš darček poteší obdarovaného.

inšpirácia

VIANOCE

Štipce

drevo, 50 ks
531153 malé
531154 veľké

2,49
3,59

N OV I N K A!
Ako dekoráciu môžete
využiť filcové podložky
zo str. 18.

Ak má darček kartónovú krabicu, máte ušetrené zháňanie nejakej
vhodnej krabičky, do
ktorej darček uložíte.

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Vyzdobený domov
Najkrajšou dekoráciou domácnosti v priebehu
roku je predovšetkým poriadok a čistota. Nie
vždy sa nám to darí podľa predstáv, pretože deň
má iba 24 hodín. V čase Vianoc sa snažíme náš
domov trošku viac vyzdobiť rôznymi dekoráciami, ktoré symbolizujú toto obdobie. Kto máte
radi prírodné dekorácie a drevo, určite si vyberiete z našej ponuky výrobkov z mangového
dreva. Je veľmi krásne prefarbené. V ponuke
ich máme ako novinku a pripravili sme niekoľko
tvarov a veľkostí, aby si mohol vybrať každý.

Závesné srdce

š. 11 cm, v. 15 cm
351804

6,49
Anjel so srdcom

š. 25 cm, v. 36,5 cm
351809

18,99

N OV I N KY!

Svietnik s anjelom

13,8x13,8x20 cm
351814

15,99

• využijete ich nielen v čase
sviatkov, ale celoročne môžu
zdobiť vašu domácnosť

Anjel

351801 š. 9 cm, v. 10 cm
351802 š. 12,5 cm, v. 15 cm

50

4,99
6,49
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Strom života

pr. 28 cm
351812

18,99

KO

ODNÉ A
VH

Hviezda na zavesenie

š. 34,5 cm, v. 33 cm
351811

15,99

Anjel s kovovým
srdcom

š. 26 cm, v. 30,5 cm
351807

15,99

Anjel

š. 13,5 cm, v. 24 cm
351810

10,49

Srdce

7x7 cm
351803

2,59
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Slávnostne
prestreté

Nemusíte nutne kupovať vianočný obrus, a aj tak zvládnete krásne
pripraviť slávnostný stôl. Pomôže vám zaujímavé prestieranie a dekoratívne behúne na stred stola. K tomu vám bude stačiť akýkoľvek
jednofarebný obrus. Vyberte si, čo sa farebne hodí do vašej domácnosti.

Behúň STROMČEK

ľan, bavlna, 140x32,5 cm
728005

6,89

• zdobené konce

Behúň VLOČKA

polyester, 140x32,5 cm
728004

6,89

Behúň VLOČKA

polyester, 250x28 cm
728020

7,59

• zdobené konce
N OV I N K A!

Behúň STROMČEK

Behúň vianočný

polyamid, 200x36 cm
728021

polyester, 250x28 cm
728023

4,99

7,59

Behúň vianočný

polyamid, 200x36,5 cm
728022

4,99

• mix vzorov
N OV I N K A!
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N OV I N K A!

Môžete ľubovoľne
skrátiť alebo vytvoriť dizajnové
prestieranie
ORION MAGAZÍN

Prestieranie

VIANOCE

• pod tanierom vyzerá skvele
• môžete ho využiť aj na stred stola

DIZAJNOVÉ KÚSKY:

škrobený papier, pr. 35 cm
N OV I N K A!
728013 biela
728014 čierna
728015 sivá
• mix farieb
plast, filc
728016 červená
kožený vzhľad

PVC, pr. 39 cm
710834 strieborná
710835 zlatá

2,49
PRAKTICKÉ UMÝVATEĽNÉ:

1,99

43x30 cm
710813

plast, 43,5x28,5 cm
728019

3,99

1,19

V DEKORE BEHÚŇOV:
VLOČKA 2 ks
polyester
46x32 cm
728002

STROMČEK 2 ks
ľan, bavlna
46x32 cm
728003

5,59

5,59
PRÍRODNÝ MATERIÁL:
kukuričné šúpolie, pr. 35 cm
710795

listy trstiny, pr. 35 cm
710796

bambus, 43,5x30 cm
710789

morská tráva, 45x30 cm
728007

5,99

5,99

2,49

7,99
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• mix farieb

N OV I N K A!
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Dezertný tanier ALFA
keramika, pr. 21 cm
128463

3,99
Plytký tanier ALFA

keramika, pr. 27 cm
128465

čierna

4,99

N OV I N K A!

Nádoba
na chladenie

nerez, pr. 12 cm, v. 20 cm
151129

15,99
Mlynček na korenie
BLACK
drevo, kov
130230

9,99
Dezertný tanier
ALFA

Pohár
na sekt
ONYX

keramika,
pr. 21 cm
128462

0,18 l
125555

3,99

2,99

Súprava príborov
BLACK LUXURE
24 ks

kvalitná nerezová oceľ
s čiernym povrchom
143689

sivá

55,99

Plytký tanier
ALFA
keramika,
pr. 27 cm
128464

4,99
54

Prestieranie a behúne
nájdete na str. 52-53.
ORION MAGAZÍN

VIANOCE

Pohár na víno
MAXIMA

0,58 l
126976

2,49
• hranatý
tvar
tanierov

Jedálenská súprava
LUNA
18 ks

opálové sklo
112341

47,99

Súprava príborov
PROFISIMO 39 ks
nerezová oceľ
143692

69,99

Súprava príborov
COOPER 24 ks

kvalitná nerezová oceľ
s povrchom vo farbe medi
143695

49,99

• menovky môžete využiť
nielen na darčeky, ale
aj pri prestieraní stola

Pohár
na víno
SANDRA 6 ks
0,35 l
126974

21,99
Dezertný tanier
ALFA
keramika
pr. 21 cm
128478

3,99
Vrecko
na príbory 2 ks

polyester, 18x18 cm
728017

1,59
N OV I N K A!
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zelená
Plytký tanier
ALFA
keramika
pr. 27 cm
128480

4,99
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Darčeky od Ježiška

VIANOCE

pre deti
Hračky u nás nezoženiete, ale
máme veľké množstvo praktických darčekov, ktoré deti
zaručene potešia. Zaujmú ich
krásne vzory aj farby.

• darčekové krabice
- viac na str. 63

V týchto dvoch vzoroch si u nás môžete kúpiť
veľa ďalších výrobkov – jedálenskú porcelánoFľaša s náustkom vú súpravu, termoplechovku, termonádobu,
tritan, 0,5 l
sklenený hrnček, nerezový príbor, tácku, pre143775 AUTO
stieranie. Vyberte si v obchodoch Orion alebo
143776 KOCÚRY
na e-shope www.oriondomacepotreby.sk.

5,99

N OV I N K A!
Fľaša s náustkom je skvelá na výlety,
ihrisko, záhradu... Vďaka silikónovému
tesneniu neuniká cez závit viečka žiadna
tekutina. Slamka je chránená sklápacím
krytom. Možnosť zavesenia na textilný
popruh.

Hrnček so vzorom
sklo, 0,29 l
128876 AUTO
128877 KOCÚRY
128878 ŽIRAFA
127217 SOVA

2,79

N OV I N K A!

TRITAN – má veľa výhod, ktoré z neho robia populárnu náhradu skla. Je vysoko odolný voči nárazom, obdivuhodná je
jeho priehľadnosť a čistota materiálu, ľahkosť, nepreberá žiadne chute ani vône, vydrží nízke aj vysoké teploty. Neobsahuje
BPA, je zdravotne neškodný, vhodný pre detské výrobky. Veľká
odolnosť voči teplotám – použitie od -10 °C do +95 °C. Nízka
váha – ideálna na cesty, do školy – na každodenné použitie.
56
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Okrem vzorov KOCÚRY a AUTO môžete vyberať ešte zo vzorov ŽIRAFA, SOVA a RYTIER.

Servírovacia tácka AUTO

plast, 30,5x21 cm
153797

3,99

Termonádoba
KOCÚRY

nerez, plast, 0,48 l
128506

10,99
Detská jedálenská
súprava ŽIRAFA
3 diely
porcelán
112340

15,99

Termoplechovka
SOVA

nerezová oceľ, plast, 0,4 l
125876

10,99
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Súprava pre malých
pomocníkov
960354 DIEVČA
960355 CHLAPEC

11,99
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Urobte radosť mamičke, babičke,
svokre, sestre, dcére, tete, švagrinej, kamarátke, kolegyni... Z našej
ponuky si vyberiete veľmi ľahko,
pretože výber je naozaj široký. Nájdete u nás drobnosti pre radosť aj
hodnotné darčeky.

• ďalšie vzory a veľkosti nájdete
na www.oriondomacepotreby.sk

Kazeta na šitie

24x18 cm, vzor KVET
154039

VIANOCE

N OV I N K A!

19,99

Nákupná taška
bavlna, 38x42 cm
731417

Hrnček s infuzérom
DOMČEKY

2,69

sklo, bambus, 0,42 l
128884

9,99
N OV I N K A!

Hrnček+ponožky
DOMČEKY

keramika, akryl, 0,5 l
128828 zlatá
128829 modrá

8,39
• v tejto kolekcii u nás ďalej môžete
kúpiť stierky, knihu na recepty,
ponožky, servítky

Hrnček s infuzérom LÚKA

Kniha na recepty
LÚKA
• v tejto kolekcii vám ďalej
ponúkame termoplechovku,
rôzne smaltované nádoby
v ružovej a zelenej farbe,
nástenné hodiny

sklo, bambus, 0,42 l
128885

s ceruzkou
741176

9,99

6,09

Vonná sviečka

vanilka
822244
58
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• kolekcia pokračuje ponukou
zástery, chňapky, súpravy
741184
utierok, obracačky, dosky
3,39
Hrnček NEJ MAMINKA na krájanie, nákupnej tašky,
porcelán, 0,47 l zápisníka, vonnej sviečky

Zápisník NEJ MAMINKA

VIANOCE

128411

4,49

Podložka NEJ MAMINKA
drevo, 12x11 cm
710782

2,59
Doska
na krájanie
NEJ BABIČKA

Súprava utierok NEJ BABIČKA

bavlna, 50x70 cm, 3 ks
710976

drevo, 30x14 cm
126815

9,99

5,89

Obracačka
NEJ BABIČKA

drevo, 30 cm
140357

1,89
• ešte je možné v tejto kolekcii
si kúpiť zásteru, chňapku, hrnček, podložku, vonnú sviečku, zápisník, nákupnú tašku

Termoplechovka

128513 srdiečkový strom 0,4 l
128509 srdiečka 0,5 l

10,99
11,49
Vtipné poháre na víno 0,45 l
6,89
129307 vek
129308 celý večer 6,89
6,89
129309 dni
129310 problém 6,89
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Čo vymyslieť oteckovi? Čím potešiť partnera? Čo urobí radosť dedkovi?... to je náročné vymýšľanie. Možno vám pomôže návšteva našej predajne Orion alebo mrknite
na e-shop www.oriondomacepotreby.sk.
Ponúkame vám malú nápovedu.

Stojan na víno RADKA

• stabilná a pevná konštrukcia

uhlík. oceľ s povrchovou úpravou
• ľahko premiestnite
22,5x20x39 cm
• skvelý doplnok interiéru
540602

13,99
N OV I N K A!

Stojan s odlievkami 1+6 ks
drevo, sklo, 40 ml
122985

11,99
Cestovná súprava odlievok
v puzdre
nerez, koženka, 30 ml
125154

Popolník PUSH

hliník, plast, pr. 9 cm
834136

N OV I N K A!

5,99

5,99

• systém PUSH uschová
popol vo vnútri
• mix vzorov
60
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Skladací nôž so vzorom
drevo, nerez
842401 NEJ DĚDEČEK
842402 NEJ TATÍNEK

7,99
N OV I N K A!

Hrnček

porcelán, 0,47 l
128851 NEJ DĚDEČEK
128850 NEJ TATÍNEK

4,49

Podložka

drevo, pr. 12 cm
710820 NEJ DĚDEČEK
710821 NEJ TATÍNEK

Doska na krájanie

drevo, 30x14 cm
126829 NEJ DĚDEČEK
126830 NEJ TATÍNEK

5,89
Termoplechovka 0,7 l
128507 DAKAR
128510 HOKEJ

11,99

2,59
Fľaša so vzorom

sklo, nerez
143761 ŠACHOVNICA 0,6 l
143760 MRIEŽKA 0,75 l

8,99
9,99

Pivný pohár

Pánov by mohla potešiť aj niektorá z našich ploskačiek – pozrite sa na str. 25.
JESEŇ – ZIMA 2022/2023

sklo
124361 s mierkou 0,5 l
124360 0,35 l

4,39
2,99
61

VIANOCE

Darček od SRDCA
za pár eur
Najcennejší darček je ten, keď tomu druhému venujete svoj čas.
Každá mama aj otec sa radujú z obrázka od svojich detí. Môžeme byť pre svoje deti príkladom a venovať im ZÁŽITOK. Navyše zážitok, ktorý im sami pripravíme. Ukážte im, že človek môže
robiť radosť maličkosťou. A trochu sa s tým pohrajte. Čo tak
dať im „domáci“ poukaz... na raňajky do postele. Ony si potom
u vás objednajú kedy a čo by im chutilo. Ako by ste boli agentúra. Jednoducho perfektná hra. Bude to zábava. Na oplátku vám môžu pripraviť niečo ony. Napríklad
uvariť čaj alebo kávu a vžiť sa do úlohy obsluhy luxusnej kaviarne.

Hrnček
ZVIERATÁ

Tácka do postele

bambusové drevo, 50x30 cm
153826

17,99
62

• mix vzorov

porcelán, 0,42 l
128821

3,89
ORION MAGAZÍN
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Nákupná taška
MANDALA

Nákupná taška
EKO

bavlna, 39x42 cm
822675

bavlna, 39x42 cm
821399

3,99

2,59

Deti rady tvoria. Môžete im pomôcť vyrobiť darček pre babičku a dedka. Môžu pomaľovať alebo vyfarbiť
nákupnú tašku, bude to originál, s ktorým budú chodiť na nákup s radosťou a myšlienkou na svoje vnúčatá.

Súprava L 3 ks

35x25x15 cm, 37x27x16 cm,
39x29x17 cm
822716 s mašľou
822713 vianočné

Balenie darčekov do celofánu.

12,99

celofán, 75x500 cm
841899

Súprava M 3 ks

29x19x12 cm, 31x21x13 cm,
33x23x14 cm
822715 s mašľou
822712 vianočné

Baliaca fólia

2,79

10,49
Rýchle a praktické balenie
darčekov zaistia darčekové
krabičky v rôznych veľkostiach. Ponúkame
dva vzory.

Súprava S 4 ks

21x11x8 cm, 23x13x9 cm,
25x15x10 cm,27x17x11 cm
822714 s mašľou
822711 vianočné

8,99

Visačka HOME
MADE 10 ks

korok, pr. 4 cm
710797

2,09

Samolepky 23 ks

842284 detské vianočné
842283 srdiečka

0,99
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Vychytávky
Kuchynská
zástera

bavlna, dl. 87 cm
960862

7,99
N OV I N K A!

• ekonomické varenie
v tlakových hrncoch
str. 70-71

• fľaša na domáce
ochutené oleje
na str. 66-67

64
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Silikónové fólie - skvelý pomocník do kuchyne
3 ks

Jedlo vďaka fólii neosych

á.

pr. 15, 20 a 26 cm
113415

5,79

, tanieriky, poháre,
Je možné použiť na misky
iky, porcelánu a nerezu.
hrnčeky zo skla, keram

Náhradná pokrievka – ušetrí tak miesto v chlad
ničke, kam sa bežná pokrievka s úchy tom nevo
jde.

a.
Vhodná ako protišmyková podložk

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Sila a chuť chilli oleja
Chilli papričky sú skvelým zdrojom vitamínu C, obsahujú
tiež veľké množstvo betakaroténu, kyselinu listovú, horčík, draslík, železo… Vďaka svojej ostrej chuti však nie sú
pre každého. Za ich pálivosť môže tzv. kapsaicín – látka,
ktorá pozitívne ovplyvňuje trávenie a cirkuláciu krvi.
Chilli olej využijete pri varení, príprave mäsa, cestovín, na
šaláty. Pochutnáte si a navyše tento olej posilní váš imunitný systém. Využiť jeho účinky môžete ale aj zvonku – pri
kožných zápaloch, štipnutí hmyzom alebo na boľavé kĺby.

?
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Tmavá fľaša s vrchnákom na závit

sklo, kov
610693 0,25 l
610698 0,5 l

1,59
1,99

Tvarovaná fľaša so zátkou

sklo, korok, 0,6 l
152369

4,99

1.

Chilli papričky
dokonale rozdrvte
v mlynčeku.

Dvojité jemné sitko

Mlynček na chilli

sklo, nerezv. 14 cm
130227

nerez, pr. 9,5 cm
124475

3,99

7,99

2.

Potom ich zalejte panenským olivovým olejom (lisovaným za studena). Približne v pomere 12 papričiek na
½ l olivového oleja. Záleží na veľkosti papričiek a tiež
na tom, ako silný olej vám bude najlepšie vyhovovať.
Využite buď tmavý pohárik/fľaštičku alebo v prípade
priehľadnej nádoby zvoľte pre odpočinok oleja tmavé

66

miesto. Vydržte minimálne týždeň. Ideálne ale je,
keď dáte oleju čas aspoň mesiac.
Potom ho môžete používať buď s kúskami papričiek
alebo ho scediť cez veľmi jemné sitko či plátno. Vydrží niekoľko mesiacov. Ale asi nevydrží – bude vám
pekelne chutiť.
ORION MAGAZÍN
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Olivový olej je možné vylepšiť tiež inými
bylinkami. Ideálny je napríklad tymian,
rozmarín, cesnak, oregano…

Hranatá fľaša so zátkou

sklo, korok
126591 0,125 l
126592 0,25 l
126593 0,5 l

Fľaša s dávkovačom
2 ks + stojan, 0,3 l

sklo, kov, drevo
14x8x27 cm
152365

11,99

1,59
2,39
3,49

Fľaša s dávkovačom

Fľaša s dávkovačom, vzor

sklo, kov, 0,3 l
152370

sklo, nerez, 0,32 l
152907

2,99

5,29

Rozprašovač

sklo, nerez, 0,26 l
152910

4,99

• mix vzorov

• môžete dávkovať
nalievaním aj jemným
rozprašovaním

Rozprašovač

N OV I N K A!

plast, 0,15 l
152905

Fľaša s dávkovačom

8,29

sklo, plast, 0,29 l
143774

striekanie

2,79

nalievanie
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Prečo semienka a prečo drvené?
V drvenej podobe sa z tvrdej šupky semienok najjednoduchšie uvoľňujú cenné
látky. Sú tiež lepšie stráviteľné. Je teda veľkou výhodou mať doma pomocníka,
ktorý vám pomôže narušiť šupky semienok a vždy čerstvo nadrviť aktuálne potrebné množstvo. Namleté semienka spotrebujte čo najskôr.

1.

Mažiar

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob
mletia semienok vám poskytne mlynček

Mlynček na mak
JIHOKOV

porcelán,
bambus, pr. 10 cm
131032

Mažiar

nerez, kov, plast
130220

7,99

liatina, pr. 10,5 cm
131031

45,99

16,99

2.

Miska BLUE

keramika, pr. 13 cm
128361

4,79

• mix dekorov

Trochu práce
a námahy, ale bez
prípravy mlynčeka,
ponúka mažiar

Ľanové semienko

Konopné semienko

Obsahuje veľké množstvo
omega-3 mastných kyselín,
bielkovín a vysoké percento
rozpustnej aj nerozpustnej
vlákniny. Je vhodné na pečenie, do domáceho chleba,
do müsli, jogurtu, tvarohu,
na zjemnenie zeleniny či
ako ozdoba do šalátov. Má
jemne orieškovú chuť.

Lahodnú jemne orieškovú chuť oceníte pri použití do šalátov, smoothie
alebo do receptov raw kuchyne. Využívajú sa predovšetkým pre vysokú
koncentráciu omega-mastných kyselín, veľký obsah bielkovín, vlákniny,
vitamínov aj minerálov. Je lepšie využívať nelúpané konopné semienka,
ktoré buď cez noc namočíte alebo ich
nadrvíte. Psychotropných vedľajších
účinkov sa nemusíte báť, THC sa nachádza iba v konopnom liste, nie však
v semenách.
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3.

Tretím možným variantom mletia semienok je mlynček na kávu, ale vyžaduje
trochu trpezlivosti, ide to pomaly

Tip:

Aby vám semienka nežltli
alebo neplesniveli, uchovávajte
ich v suchej uzatvorenej nádobe.

Mažiar

kamenina, pr. 11 cm
131033

8,39

• mix odtieňov sivej

Mechanický mlynček
nerez, plast, v. 16,5 cm
130223

18,99

Dóza s patentovým uzáverom
BELA

sklo, silikónové tesnenie
V rôznych veľkostiach od 1,59
Vyberte si v obchodoch Orion alebo
na www.oriondomacepotreby.sk.

Pestrec mariánsky
Čistí telo od toxínov, podporuje funkciu pečene a prispieva k zlepšeniu imunitného systému. Obsahuje bielkoviny,
vitamíny, minerály, kyselinu linolovú, olejovú a nenasýtené mastné kyseliny. Šupky semien sú výborným zdrojom
vlákniny.
Pri priamej konzumácii je dobré zapiť pestrec dostatočným množstvom vody. Drvené semienka je možné tiež pridať do jogurtu alebo džúsu.
Pre prípravu čaju zalejte 1 lyžičku mletých zŕn pestreca
horúcou vodou (200 ml), premiešajte, nechajte 10 minút
lúhovať, sceďte a môžete popíjať. Nevýhodou tohto spôsobu prípravy je vysoká teplota vody, ktorá môže znížiť
účinnosť látok.
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Ekonomické varenie

Tlakové hrnce s tlakovou pokrievkou zaistia zdravú, rýchlu a jednoduchú prípravu potravín. Sú vybavené silným 3-vrstvovým akutermickým
dnom, ktoré vďaka svojim vlastnostiam sporí výrazne tepelnú energiu aj
čas strávený pri príprave pokrmov. Hrnce sú vybavené bezpečnostným
a pracovným ventilom pre upustenie tlaku a ďalej špeciálnym tretím silikónovým ventilom, ktorý slúži ako ďalšia poistka pre prípad, ak by oba
štandardné ventily zlyhali. Varenie je teda bezpečné.

Profi

pružná pokrievka s tvarovanou
sklápacou rukoväťou

Tlakový hrniec PROFI
nerezová oceľ, plast
111731 3,5 l nízky
113199 3,5 l vysoký
111732 5 l
111733 7 l
111734 9 l

35,99
35,99
37,99
39,99
43,99

priemer malých hrncov vyžaduje odber iba malého množstva energie, využijete ich na rýchlu
prípravu malých porcií
70

Tlakový hrniec PROFI DUO
nerezová oceľ, plast
113044 3,5+5 l
111740 4+7 l

61,99 + sklenená pokrievka a nerezový košík
63,99
ORION MAGAZÍN

Drone
komfortná obsluha
- hrniec otvoríte/zatvoríte úplne
jednoducho a bez potreby sily

c
e
i
n
r
h
ý
v
o
k
a
l
t
o
Nízk
Nízkotlakový hrniec
GRANDE
5,5 l
113156

56,99

V Y C H Y T ÁV K Y

Tlakový hrniec DRONE
nerezová oceľ, plast
113185 5 l
99,99
113187 7 l
104,99

s možnosťou nastavenia intenzity
upustenia pary – 3 stupne

súčasťou balenia je návod
s uvedenými časmi na prípravu vybraných potravín
Nízkotlakový hrniec s pokrievkou výrazne šetrí energiu a skracuje
dobu prípravy potravín. Pri varení s nasadenou a zaistenou pokrievkou sa znižuje strata pary na minimum. Časť pary vznikajúcej v hrnci sa
kondenzuje na potravinách a svoju energiu tak odovzdáva pripravovaným potravinám. Ďalšia časť pary kondenzuje na samotnom hrnci
a vo forme horúcej vody padá späť do hrnca. V pokrievke hrnca je
umiestnený parný ventil, ktorý zaisťuje neustále vyrovnávanie tlaku medzi vnútrom hrnca a okolím. Pokrievka sa uzatvorí posunutím hornej časti uší smerom k stredu.
Pokrievku hrnca je možné vďaka neustálemu vyrovnávaniu tlaku kedykoľvek otvoriť a hrniec použiť na klasické varenie.

3 stupne istenia:
1. parný pracovný ventil – ventil s automatickou reguláciou,
bez možnosti nastavenia
2. poistný silikónový ventil
3. uzatváracia rukoväť – bráni otvoreniu nádoby pri vzniku tlaku
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Zeleninové
šaláty
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Tiež máte radi zeleninové jedlá? Miešate rôzne druhy zeleniny do šalátov, dopĺňate dresingmi alebo zálievkami? Ale nebaví vás to neustále krájanie? Vyskúšajte krájače. Ušetria čas aj námahu. Predstavíme vám dva
druhy.

Na skvelé tekvicové alebo zeleninové hranolky odporúčame:

• klasické zemiakové hranolky na smaženie,
ale rovnako dobre urobí hranolky z batátov,
tekvice, cukety alebo varenej červenej repy
• veľmi jednoduchá obsluha – vložíte zemiak
či inú zeleninu, pomocou páky pretlačíte
cez mriežku a je hotovo

Krájač hranoliek
kov, plast
130492

23,99

Plech na hranolky, pizzu

kov, pr. 32 cm
127031

4,79

N OV I N K A!

Šalátový príbor

nerez, dl. 25 cm
144608 lyžica
144609 vidlička
144607 lyžica čierna
144610 vidlička čierna
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5,99
5,99
6,99
6,99
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Elektrický mlynček
na korenie
plast, v. 23 cm
130232

11,99
N OV I N K A!

Krájač
– orezávač

Na domáce dresingy
využijete dávkovacie fľaše.
plast
152911
152912

0,34 l
0,54 l

plast, kov
144706

5,99

2,49
2,99

N OV I N K A!

N OV I N K A!
• pomôže pripraviť originálne vyzerajúce šaláty, chutné a zdravé
zeleninové špagety alebo efektné špirálové ozdoby, kvety
• výroba je veľmi jednoduchá a rýchla
• podľa spôsobu nastavenia a využitia vnútorného dielu krájača je možné
si zvoliť 3 spôsoby krájania – špirály, tenké rezance a širšie rezance
• využijete na mrkvu, uhorku, cuketu
• praktický chránič prstov zamedzí úrazu o ostré čepele – zeleninu naň
nasadíte pomocou bodcov
Ručné strúhadlá využijete na doplnenie šalátu syrom, keď potrebujete
najemno nastrúhať citrónovú kôru do múčnika alebo zázvor do čaju
na zahriatie. Poradia si s muškátovým orieškom alebo čokoládou.

Strúhadlo s rukoväťou
nerez, dl. 38 cm
144802 hrubé
144803 jemné na syr
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5,99
5,99

N OV I N K A!
144804 jemné
144805 plátky

5,99
5,99
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Bolo skôr vajce alebo sliepka?
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Večná úvaha. Poznáte na ňu odpoveď? My nie, ale
vieme, ako vajíčka správne uložiť v chladničke a ako
s nimi zaobchádzať, ako ich servírovať. Vajíčkam
nesvedčia zmeny teploty, dvere chladničky preto nie
sú ideálnym miestom na ich úschovu. Uložte ich do
boxu špičkou dole a dajte na policu v chladničke.

Box na vajíčka
s viečkom

plast, 37,5x14,5x9 cm
154034

4,99
• stohovateľný
• na 12 vajíčok
• uzatváranie na klipy

Box na vajíčka s viečkom

plast, 26x11x7 cm
122962

3,39

• na 10 vajíčok

Minútka na varenie
vajec

plast
130729

3,99

na tvrdo
74

na hniličku

Už sa vám niekedy stalo, že ste pred raňajkami ponúkali varené vajíčka a nedokázali odhadnúť, koľko času je nutné na
ich uvarenie do požadovaného stavu konzumácie? Dobrá
správa pre všetkých – túto neistotu odbúra odborník na
prípravu varených vajec, náš pán Žĺtok. Stačí ho vložiť medzi varené vajcia priamo do hrnca a potom iba čakať, kedy vám ukáže požadovaný stupeň uvarenia. Zistíte to pomocou tepelného indikátora
vo vnútri tohto výborného pomocníka, keď
červená farba ustupuje podľa dĺžky strávenej vo vriacej vode a ukazuje tak na ryskách
stupeň uvarenia vajíčka. Odteraz si už môžete byť vždy istý, že vajíčko uvaríte práve
tak, ako potrebujete.

na mäkko
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Oddeľovač žĺtkov

plast, dl. 11,3 cm
125704

1,99

• pohodlne oddelí
žĺtky od bielkov

Krájač vajec LUXY
pochróm. kov
125702

8,99

Krájač vajec
plast, nerez
130441

3,99

Stojan na vajíčko LUNA
porcelán, v. 7 cm
122927

2,49

• nakrája vajcia na plátky,
na šestiny,
na drobné kocky

Doska na krájanie WOODEN

akáciové drevo, 49x19 cm
126809

11,99

Stojan na vajíčko LUNA
keramika, pr. 13 cm
122981

2,79
• stojan na vajíčko sa
skvelo hodí pri servírovaní vajíčok na mäkko. Do jamky posadíte
vajíčko a škrupinku,
ktorú ošúpete, odložíte
na lem okolo jamky
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Čas zabíjačiek
Kedysi tradičná domáca zabíjačka sa dnes zmenila skôr v spoločenskú
a folklórnu udalosť. Veľa ľudí si ale túto možnosť stretnúť sa s priateľmi
či rodinou obľúbili a každoročne sa pri tejto príležitosti stále stretávajú.
V čom mäso spracovať? Čo takto vsadiť na tradičný a osvedčený smalt?

Hrniec smalt
Kastról smalt
32,99 111892 13 l 26,99
45,99 111893 19 l 32,99
111894 30 l 39,99

111895 20 l
111896 30 l

Pokrievka smalt
113407 pr. 33 cm
113408 pr. 37,5 cm
113409 pr. 41,5 cm

10,99 na hrniec 111895 a kastról 111892
12,99 na hrniec 111896 a kastról 111893
13,99 na hrniec 111897 a kastról 111894
Vareška

MÔŽE SA HODIŤ

dl. 35 cm
140121

Vrecko na tlačenku 10 ks
750640 10x55 cm 1,19
750641 13x55 cm 1,49

1,19

Nôž – kolíska

š. 17 cm
130497

Sekáčik na
mäso

7,99
Doska na krájanie,
bambus

46x30x5 cm
126803

24,99
76

Špajdle univerzálne

Povrázok

2,39

2,99

drevo, dl. 27 cm, 100 ks
151512

dl. 30 cm
141332

60 m
žiaruvzdorný
530925

10,99

až 250 °C
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Gastro riad

Varíte vo veľkom?
Ste veľká rodina alebo sa často schádzate s priateľmi pri dobrom jedle
a pití? Potom potrebujete na prípravu nádoby väčších rozmerov. A na servírovanie dostatočný počet tanierov a príborov… Veľké hrnce a kastróly využijete aj pri zabíjačkách alebo pri zaváraní.
Veľké hrnce a kastróly
Nerezové STOCK – z vysokokvalitnej nerezovej ocele 18/10, so sendvičovým dnom
s termoakumulačnými vlastnosťami – zaistia rýchle a ekonomické varenie. S pokrievkou, v niekoľkých veľkostiach až do objemu 50 l.

Naberačka
pr. 9 cm
140291

6,89
Naberačka

Kastról s pokrievkou STOCK
51,99
10 l
15 l
79,99
16,5 l
87,99
21,5 l
99,99
22,3 l
113,99
30 l
119,99

113307
113308
113305
113309
113306
113183

pr. 11,5 cm
140292

7,79

Stock

Hrniec s pokrievkou STOCK
31,99
113188
4,5 l
113189
11 l
47,99
113182
35 l
119,99
113190
50 l
137,99

Vareška

dl. 50 cm
140128

2,09

NÁŠ TIP:
Poriadne kuchynské náradie
Varenie vo veľkom vyžaduje tých správnych
pomocníkov.
Do gastro hrncov ponúkame nerezové
naberačky aj drevené varešky.
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Vareška
d. 54 cm
140142

7,99
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Kvalita riadu Anett
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Celonerezový riad Anett predstavuje vďaka používaným technológiám
a kvalitným materiálom výrobok vhodný pre každú modernú domácnosť a je ideálnou cestou ku zdravej výžive, na diétnu a ekonomickú
prípravu pokrmov. Ponúkaný riad je vyrobený z vysokokvalitnej nerezovej ocele. Naakumulovanú energiu odovzdáva sendvičové
dno ďalej do nádoby – tepelný zdroj vypínate v predstihu
a tým značne šetríte energiu a financie. Riad je možné používať na všetky typy spotrebičov aj do rúry,
je vhodný do umývačky riadu.

Rajnica-kanvica ANETT
nerez, objem 1,1 l
113310

15,99

N OV I N K A!

Panvica ANETT Grande
pr. 26 cm, v. 6 cm
113205

27,99

N OV I N K A!

Široká ponuka kastrólov, hrncov, panvíc, čajníkov, rajníc vám umožňuje vytvoriť si súpravu riadu podľa vlastných predstáv. V ponuke
máme tiež hotové súpravy riadu v niekoľkých vyhotoveniach.
78
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Kastróly od veľkosti 0,7 l/pr. 14 cm do 9,5 l/pr. 30 cm od 19,99
Hrnce od veľkosti 1,5 l/pr. 14 cm do 18,2 l/pr. 30 cm od 19,49
Rajnice vo veľkostiach pr. 12 cm do 20 cm od 10,99
Čajníky 1,2 l a 1,68 l od 17,99

Panvica pr. 26 cm 112961

29,99

Naparovací hrniec 5 l
113118
Hrniec na cestoviny 6 l 110264

44,99
56,99

Súpravy riadu 7 dielov, 10 dielov a 12 dielov od 95,99
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Skvelí pomocníci
pri pečení
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Práca ide rýchlo od ruky, keď máte
po ruke tých správnych pomocníkov. Predstavíme vám niekoľko noviniek, ktoré
naozaj ušetria čas
aj námahu.

Nastaviteľné trojradové radielko slúži na krájanie či
značenie cesta na rovnaké
pásiky alebo štvorce. Tri
hladké radielka je možné
nastaviť na požadovanú
šírku krájania 2, respektíve
4 časti: od 13 do 125 mm. Na
požadovanú šírku upevníte
radielka pomocou skrutiek.

nerez, guma, 16x12 cm
144704

4,99
N OV I N K A!
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• skladné

nerezová oceľ
pr. 4,5 cm
142021

N OV I N K A!

13,99

Kuchárska špachtľa z vás hneď urobí profesionálneho kuchára. S jej pomocou ľahko premiestnite
nakrájanú zeleninu do panvice, dokonale vyčistíte
kuchynskú dosku, pomôže vám rýchlo rozsekať varenú zeleninu alebo vajíčka, rozdeliť cesto. Môžete ju
využiť aj pri varení halušiek, rôzneho zahustenia do
polievok a pri spracovaní cesta. Pomocník na nezaplatenie. Vďaka vystuženiu skvelo padne do ruky. Na
hrane vyznačené jednotky dĺžky v cm (0 až 14,7 cm),
na jednej strane vyznačené prevody merných jednotiek (hrnček-fl oz-lyžica-ml).
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• zubaté aj hladké ostrie
• chránič prstov
• možnosť zavesenia

Dvojité radielko
nerez, pr. 3,8 cm
142022

3,59

N OV I N K A!

• využijete aj
na hranolky

Plech na pizzu

Doska na krájanie
s rukoväťou

akáciové drevo, pr. 32 cm
126840
N OV I N K A!

nepriľnavý povrch, pr. 32 cm
127031

4,79
N OV I N K A!

15,99

Lopatka s krájačom
a s pílkou

nerez, dl. 28,5 cm
144707

3,99
N OV I N K A!

• 3 funkcie: lopatka, krájač, pílka
• na pizzu, slaný aj sladký koláč
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Poriadok v chladničke
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Udržať prehľadne usporiadanú chladničku nie je jednoduché. Aby všetko malo svoje miesto a potraviny sa zbytočne
nekazili, pretože ich zabudnete tam niekde vzadu v rohu,
pripravili sme pre vás pár pomocníkov, ktorí vám pomôžu.
V chladničke bude všetko, ako má byť.

Vtipný tip:
Prasiatko do
chladničky

guma, v. 10 cm
834511 • pri otvorení

8,99

chladničky zakrochká

Košík s nastaviteľnou šírkou
plast, 21/28,5x16,5x8 cm
731199

3,99

Pohlcovač pachu DUO
plast
832354

3,59

Box s viečkom

plast, 33,5x27,5x7 cm
122970

• na 30 vajíčok

5,99
Džbán s viečkom
Teplomer do chladničky
plast, dl. 12 cm
152827

sklo, plast, 1,2 l
126634 • vojde sa do dvierok

4,69

bežnej chladničky

2,99
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Príprava mäsa
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A teraz pár šikovných pomocníkov na prípravu
mäsových dobrôt.
Pomôže s prípravou mäsových vtáčikov alebo zeleninových závitkov. Súprava 6 ks. Sponu jednoducho roztvoríte a do prehnutých
ramienok upevníte závitok. Aj keď závitky pri pečení menia svoj objem, vďaka pružinovej spone zostáva uchytenie stále pevné. Šťava
tak nevytečie von. Už nebudete potrebovať špáradlá ani niť.

Spona na vtáčiky

N OV I N K A!

nerez, 6 ks
151612

5,99

Zjednoduší vám prácu s prípravou mäsa na pečenie.
Slaninu, bôčik alebo zeleninu nakrájate na pásiky,
upevníte do ihly pomocou háčika a zúbkov, ihlu pretiahnete mäsom v smere mäsových vláken a slaninu, bôčik
alebo zeleninu uvoľníte z ihly a je hotovo.
Špikovacia ihla
nerez, dl. 19 cm
142585

2,99

N OV I N K A!

Sieťka na prípravu mäsových rolád a závitkov, údenie mäsa
a rýb. Odpadá zdĺhavé vyväzovanie mäsa a mäso bezpečne drží
svoj tvar. Sieťku navlečiete priamo na mäso alebo si pomôžete jej navlečením na dutý valec (využijete rôzne odrezané PET
fľaše). Podľa potreby sieťku odrežte a zaviažte. Odolná teplotám
do 225 °C.

Sieťka na pečenie mäsa
dl. 5 m
821420

4,99

Špagát je vynikajúci na viazanie mäsových rolád, hydiny,
tlačenkových aj salámových čriev, vreciek, zeleniny a pod.
pri pečení, smažení, grilovaní, naparovaní. Je vyrobený
z odolného vlákna, žiaruvzdorného do 250 °C. Vhodný
do akéhokoľvek typu rúry vrátane mikrovlnky! Na viečku
puzdra je umiestnený praktický rezák, pomocou ktorého
jednoducho a ľahko špagát narežete na požadovanú dĺžku.

Povrázok na pečenie
s puzdrom, 60 m
531150

7,39
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Stačí málo

Fľaša s kohútikom

sklo, plast, 6,5 l
123378

a z bežného riadu je kúsok, ktorý deti motivuje k zdravému jedeniu, k dodržiavaniu pitného
režimu. Buď im u nás môžete zadovážiť riad s
peknými farebnými vzormi, alebo im vylepšite
bežný riad. Budú potom radi jesť mrkvu, uhorku a inú zeleninu alebo ovocie a na chipsy si ani
nespomenú.
Akýkoľvek pohár alebo hrnček dolaďte nalepovacími očkami. Môžete využiť aj poháre od detskej
výživy. Popusťte uzdu svojej fantázie a vymyslite
nos, usmiate ústa, upírie zuby, veľké uši. Pripevníte ich ľahko pomocou obojstrannej lepiacej
pásky. Lepšie budú držať na hladkom povrchu
bez vrúbkov a plastického vzoru. Môžete do výroby zapojiť aj deti.

22,99

• na detskú párty,
do materskej škôlky...

Pohár TUANA
Hrnček

sklo, 0,27 l
128838

sklo, 0,32 l
122718

1,49

1,89

Hrnček

sklo, 0,27 l
128887

1,99

Pohár ADORA
sklo, 0,29 l
125514

1,59
Forma na muffiny GRANDE
nepriľnavý povrch
120016

10,99
A ešte jeden tip na servírovanie
drobného občerstvenia nielen
pre deti – využite formu na
muffiny nielen do rúry.
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Obľúbili ste
si sushi?
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Paličky na jedenie
drevo, 5 párov
143658

2,39

Súprava tácok, misiek a paličiek

bridlica, porcelán, bambus, 29x20 cm
153851
• tácka, 2 misky na omáčku,

11,99

2 páry paličiek na jedenie

N OV I N K A!

Servírovacia tácka
bridlica, 30x15 cm
153850

5,49

N OV I N K A!

• protišmykové podložky
• hrubo opracovaný okraj

Tip pre milovníkov
ázijskej kuchyne
Miska a paličky

porcelán, bambus
pr. 16 cm, dl. 23 cm
129813

N OV I N K A!

13,99

• paličky sa dajú umiestiť do otvorov
misky – ozvláštnite tak servírovanie

Podložka
na rolovanie
sushi

bambus, 24x24 cm
121569

2,49
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Keď les rozdáva
Ste vášnivými hubármi? Koľko druhov húb poznáte a koľko ich zbierate? Najchutnejšie hubové jedlá vytvorí zmes rôznych druhov húb. V poslednej dobe sa do lesov vrátili kuriatka, nezavrhujte chutné muchotrávky červenkasté a rýdziky a pridajte ich do košíka k hríbom, kozákom
a iným bežným druhom húb. Podeľte sa s nami o obrázky svojich úlovkov z lesa prostredníctvom našich sociálnych sietí (info str. 3).

Skladací košík
Skladací hubársky nôž + štetec

nerez, drevo
831681

hliníková ľahká
konštrukcia, textil
730554

15,99

8,39
čistiace ozuby
ostrá čepeľ

• využijete ho aj na nákupy,
piknik, prevážanie vecí
na chatu alebo chalupu

očko na upevnenie
otvárač
na korunkové
zátky

otvárač na korkové
zátky

štetec
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Sušené huby môžete uskladniť veľmi pohodlne a bezpečne do dóz
s klip uzáverom a dreveným vrchnákom. Rovnako poslúžia tieto dózy
pre naloženie húb do octu alebo pri výrobe rôznych čalamád, nakladaných syrov alebo utopencov. Všetky tieto dobroty vyzerajú v dózach
skvelo a môžete ich potom darovať svojim blízkym namiesto bonboniéry. Určite ich vaše dielo veľmi poteší a skvelo si pochutia.

Dóza s CLIP uzatváraním
sklo, bambus, kov
153688
127543
153689
153690

0,5 l
1,1 l
1,6 l
2,3 l

5,79
6,89
7,99
8,79

HUBOVÁ Č

ALAMÁDA

2 kg očisten
ých pokrá
janých húb
1 kg zmesi
paprík, ka
pusty, mrk
0,5 kg cibu
vy
le

Nálev:
2 l vody
0,5 l octu
400 g cukr
u

60 g soli
korenie –
bobkový li
st, čierne
korenie, n
ové korenie
,2
horčičnéh
o semienka lyžičky

Nakrájané
huby ľahko
a sceďte. N
sparte v
akrájajte si
horúcej vo
zeleninu n
de
te použiť
a
aj karfiol,
cuketu, po rezance. Môžepráve v zá
dľa toho,
hradke. N
čo m
álev povart
mádu plňte
e s korením áte
do čistých
, čala
pohárov a
nálevom. Č
zalejte horú alamádu za
cim
várajte 30
minút pri
85 °C.
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DOMÁCNOSŤ

06

domácnosť
Obal na kvetináč
papier, plast
360871
360872

pr. 12 cm
pr. 16 cm

4,39
5,69

juta, plast, pr. 15 cm
360873

4,39

Pohlcovač vlhkosti NEO 2,2 l
plast, 26x16x14,5 cm
832363

10,99

88

• vrátane náplne

ORION MAGAZÍN

Domov bez vlhka a plesní
Pohlcovač vlhkosti vám pomôže zamedziť vlhkosti v byte,
dome, skladoch, garážach a pod. Jeho použitie prispieva
k zdravému prostrediu vo vašej domácnosti. Je vhodný do
priestorov, ktoré nie sú pravidelne vetrané, ale tiež pre obdobie, kedy sa prestáva kúriť a vlhkosť sa zvyšuje. V plastovej nádobke je granulát alebo tableta, ktoré pohlcujú vlhkosť zo vzduchu, a tá zostáva na dne nádoby. Nevylučuje
žiadny zápach ani zvuk, nepotrebuje elektrickú energiu,
je malý, takže sa nikde nebude pliesť. Po naplnení nádobky vodu vylejete. Granulát postupne znižuje účinnosť a po
vyčerpaní jeho účinkov je potrebné ho vymeniť. Tableta
pracuje na rovnakom princípe, postupne ubúda.

DOMÁCNOSŤ

Pohlcovač vlhkosti
HUMI 0,6 l
plast, náplň 450 g
832336

7,99

Jednorazové pohlcovače
832335 bez vône, 180 g
832340 citrón, 230 g
832353 levanduľa, 230 g

3,59
3,99
3,99

Náhradné náplne 450 g
3,59
832337 bez vône
832344 levanduľa 3,59
832345 citrón
3,59

Náhradné tablety 450 g
3,99
6,99
11,99
3,99
832350 levanduľa
832351 citrón
3,99
832352 levanduľa + citrón, 2 ks 6,99

832346 bez vône
832347 bez vône, 2 ks
832355 bez vône, 3+1 ks

Náhradná náplň NEO 1 kg
832364

5,99

JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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DOMÁCNOSŤ

Rad
Whitney

Zrkadlo

plast, bambus, š. 18 cm, v. 20 cm
510150

9,99

pre krásnu
domácnosť

Vyskúšajte kombináciu bielej farby alebo priehľadného plastu a dreva. Dajte
vašej kúpeľni nový šmrnc. Niekedy
stačí malá zmena drobností a vzhľad
kúpeľne sa zmení k vašej veľkej spokojnosti. Kombinácia dreva a plastu
pri novej rade Whitney je veľmi efektná
a urobí veľa parády. Je veľmi príjemná
a hodí sa do každej kúpeľne.

• mix tvarov

Box na vreckovky

26x13x8,5 cm
127529

9,99

Dóza na vatové
tampóny
9,5x9,5x8 cm
127135

3,99

Dóza na vatové
tyčinky

9x8,5x8 cm
127134

vysoká
pr. 7 cm, v. 17,5 cm
127530

4,99

3,79
delená
23,5x9,5x7cm
811252

7,99
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DOMÁCNOSŤ

Odpadkový kôš
kozmetický

pr. 13,5 cm, v. 13 cm
731330

6,99

Dávkovač mydla
pr. 7 cm, v. 16 cm
530779

5,59

Delený stojan

14,5x8,5x17,5 cm
122973

7,99

Držiak
zubných kefiek

pr. 7 cm, v. 11 cm
531336

E

Y

3,99

7,99

R

pr. 9 cm, v. 37 cm
540656

plast, pr. 7 cm,
v. 11,5 cm
531338

3,59

G

WC súprava

Držiak zubných
kefiek

N OV I N K A!

Dávkovač mydla

plast, pr. 7 cm, v. 17,5 cm
530788

5,49
WC súprava

plast
pr. 10 cm, v. 36 cm
540658

9,99

Dávkovač saponátu
s organizérom
plast, 15,5x7,5x19 cm
530789

6,49
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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DOMÁCNOSŤ

odsávací
ventil

potom

dvojitý
zips
predtým

Výrazne ušetria miesto
Odsávacie vaky sú vhodné na uskladnenie sezónnych
odevov, lôžkovín, textilných aj plyšových hračiek. Po odsatí vzduchu z vaku pomocou vysávača alebo pumpičky
na odsávanie vaku sa objem vaku výrazne zmenší a vy
ušetríte miesto na ukladanie. Odevy zároveň chránite
pred roztočmi, molami aj prachom.

Vak s odsávaním
730724 40x60 cm
730725 60x80 cm
730726 70x100 cm

2,99
3,99
4,49

730727 80x120 cm
730728 100x130 cm

4,99
5,59

S vôňou levandule
40x60 cm 3,59
60x80 cm 4,49
70x100 cm 4,99
80x120 cm 5,59
100x130 cm 5,99

730741
730742
730743
730744
730745
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Usporiadajú skrine

DOMÁCNOSŤ

Ramienko na nohavice, sukne

kov, 3 ks
830732

3,59

• nastaviteľná šírka

Ramienko otočné

drevo, 2 ks
830744

3,09

na nohavice
na kravaty,
šatky

na tielka, šaty
s úzkymi ramienkami,
sukne s pútkami

36,5x25,5x14,5 cm
731613 biela
731614 sivá

3,99

Ramienko otočné

plast, 5 ks
830742

3,29

Košíčky na usporiadanie
drobnej bielizne...

plast

N OV I N K A!

Široký výber košíkov – rôzne veľkosti,
materiály, farby. Vyberte si na
www.oriondomacepotreby.sk alebo
na našich predajniach ORION.

25x16x8 cm
731609 biela
731610 sivá

1,99

19,7x10x5 cm
731607 biela
731608 sivá

1,19

30x20x11 cm
731611 biela
731612 sivá
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Ako na triedenie odpadu?

DOMÁCNOSŤ

Pridali ste sa k tým, čo sa snažia poctivo triediť odpad? Je to trochu náročné
na priestor, že? Premýšľate, ako to najlepšie vyriešiť, kam dať aké nádoby?
Či ich mať po ruke v kuchyni, aj keď zaberajú dosť miesta? Kartónové krabice alebo igelitové vrecia nevyzerajú príliš vzhľadne. Tak vyskúšajte odpadkové koše na triedený odpad.

1

V prípade, že máte úzky priestor, ale
do výšky vás nič neobmedzuje, môžete
koše stohovať na seba. Takto ich môžete využiť napríklad v garáži.

Odpadkový kôš
s farebnou západkou
plast, 28 l
731331 žltá
731333 modrá
731332 zelená

17,49

2

Odpadkový kôš
s farebnou západkou

plast, 37,5x25x38 cm, 25 l
731707
žltá
731708 modrá
731709
sivá
731710 zelená

9,99
N OV I N K A!

Alebo ich naopak je možné umiestniť všetky
vedľa seba – keď máte dosť priestoru napr.
pod lavicou alebo nejakou poličkou, ale na
výšku príliš ísť nemôžete.

94

3

A čo takto skúsiť dať dva
a dva vedľa seba?
VYCHYTÁVKA:
priehradka na filter
na pohlcovanie pachov

ORION MAGAZÍN

DOMÁCNOSŤ

Výber správneho koša na odpadky je dôležitá
vec. A ak ho nemôžete uschovať do skrinky pod
drez, je viditeľným prvkom a ladíte ho teda do
interiéru kuchyne.

Odpadkový kôš WASTE
plast
5l
731398 hnedá
731399 sivá

20 l
731703 hnedá
731704 sivá

4,79

11,99

10 l
731701 hnedá
731702 sivá

40 l
731705 hnedá
731706 sivá

7,99

19,99

N OV I N K A!

Ďalej si u nás zadovážite vrecká
do odpadkových košov.
Vyberte si na www.oriondomacepotreby.sk.
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Naše výrobky

SVET ORION

vo vašom podaní

Prinášame vám už tretí diel seriálu o tom, ako skvelo vám
slúžia naše výrobky. Ďakujeme vám za spätnú väzbu, ktorá nás veľmi teší. Sú to vždy krásne výtvory, ktoré obdivujeme a často závidíme vašim hosťom, čo chutné ste im
pripravili. Budeme veľmi radi, ak nám opäť pošlete svoje kulinárske diela a podelíte sa s nami o vašu skúsenosť
s našimi výrobkami. Vážime si vašu priazeň a ďakujeme
za označenie #oriontvorimevasudomacnost.
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@svatavacooli

127018

19,99
Valček s dekorom

drevo, 20/38 cm
141251

11,99
• ďalšie vzory nájdete
na str. 31

Súprava na sušienky
drevo, silikón, 6 ks
124992

@hanouskova.lenka
Valček pozdvihne aj
tie najzákladnejšie a
najobyčajnejšie výtvor y na niečo
neobyčajné a má skve
lý pomer
cena/výkon/námaha
/vizuál.
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Mažiar
e.
kom mojej kuchyn
mramor, pr. 11,5 cm
131026

@snidanovy_kluk

12,99

Formu na bábovku v silikón
ovom vyhotovení? Vážne skv
elá
záležitosť, v našej výbave má
me formy na bábovku rovno
dve, pekáč, formu srdce, na
muffiny, chleby a k tomu v rov
nakých farbách stierky. Krá
sne to vyzerá, skvelo sa v nic
h
pečie a hlavne ušetríme pen
iaze a životné prostredie. Ne
vzniká žiadny odpad navyše.
V Or ione jednoducho majú
všetko, čo môžeme potrebova
ť v kuchyni.

Forma na bábovku

silikón, pr. 26 cm
151732

9,99

@smidmajerovi_vegani
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N AV Š T Í V T E N I E K T O R Ú Z N A Š I C H 3 4 P R E D A J N Í N A S R
BANSKÁ BYSTRICA, SC TERMINÁL, 29. Augusta 37
tel.: 0948 763 822
BRATISLAVA, OC Bory Mall, Lamač 6780
tel.: 0948 733 174
BRATISLAVA, OC Danubia, Panónska cesta 16
tel.: 0948 300 883
BRATISLAVA, NIVY, Mlynské nivy 3
tel.: 0948 864 826
BRATISLAVA, VIVO!, Vajnorská 10645/1
tel.: 0948 876 410
BREZNO, S1 Center, Československej armády 74/64
tel.: 0948 773 069
DUNAJSKÁ STREDA, OC Galéria Tesco, Hlavná 75
tel.: 0948 214 646
GALANTA, VENDO Park, Esterházyovcov 3169/30
tel.: 0948 308 033
KOMÁRNO, OC Korzo, A. Jedlíka 5F
tel.: 0948 500 267
KOŠICE, Aupark, Námestie Osloboditeľov 1
tel.: 0948 064 430
KOŠICE, OC Galéria, Toryská 5
tel.: 0948 203 531
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, OZC RGB Liptov, Kamenné pole 4449/3
tel.: 0910 906 509
MARTIN, OC CAMPO di MARTIN, Jilemnického 10809
tel.: 0948 606 888
MICHALOVCE, OC Zemlín, Andreja Sládkoviča 6110/5
tel.: 0948 290 027
NITRA, CENTRO Nitra, Akademická 1/A
tel.: 0948 302 213
NITRA, OC Promenada, Napervillska 4837/5
tel.: 0948 363 209
NOVÉ ZÁMKY, Podzámska 23
tel.: 0948 141 486

PA RT N E R S K É P R E DA J N E
BÁNOVCE N/BEBRAVOU, H. V. F., Sládkovičova 721
BANSKÁ BYSTRICA, Peter Kuklica Priemyselný tovar, Nám. Ľ. Štúra 13
BANSKÁ ŠTIAVNICA, DANHAL-DUŽINA Kolpašská 1/D
BARDEJOV, MAKOS, Dlhý rad 1
BARDEJOV, MAKOS, Komenského 4350
BARDEJOV, MARVAN, Dlhý rad 19
BRATISLAVA, DO-TEX, OD Slimák, Hálkova 1
BRATISLAVA, DO-TEX, H. Meličkovej 16
BRATISLAVA, KVK - Domáce potreby s.r.o., Dulovo nam. c. 7
BRATISLAVA, Ferdinand Kovačovský, Rajecká 13
BRATISLAVA, KINEKUS, OC Vajnoria, Pri starom letisku 3
BORSKÝ MIKULÁŠ, BAL TIP Trade s.r.o., Bratislavská 362
ČADCA, Iveta Čamajová GASTRO LUX, Palárikova 93
DOLNÝ KUBÍN, Electrosell, Radlinského 27
DUNAJSKÁ STREDA, NAJPOTREBY, Bacsáková 4
GALANTA, AZETKO, OC Jaspark, Sídlisko Jas 5
GBELY, BAL TIP Trade, Švermova 115
HLOHOVEC, AZETKO, Pribinova 10
HLOHOVEC, AZETKO, SNP 6, Pod stlpami
HLOHOVEC, AZETKO, Za Váhom 1197
HOLÍČ, BAL TIP Slovakia, Hviezdoslavova 429
KÚTY, BAL TIP Slovakia, Bratislavská 288
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Unidom, 1.mája 2004
LUČENEC, RETRO s.r.o, Podjavorinskej 21
MALACKY, Anna Jánošová, Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP,
OC Paciﬁc, Bernolákova 1
MARTIN, Seba Group s.r.o., M. R. Štefánika 10
MARTIN, DEMRO, ul. 29. augusta 11

PIEŠŤANY, OC Aupark, Nitrianska 7555/18
tel.: 0948 101 722
POVAŽSKÁ BYSTRICA, M park, Centrum 8
tel.: 0948 690 808
PREŠOV, OC Solivaria, Solivarská 14839/1C
tel.: 0948 205 251
PREŠOV, OC Novum, Námestie legionárov 15267/1
tel.: 0902 235 578
PRIEVIDZA, OC KORZO, Nábrežná 1913/5A
tel.: 0948 002 622
RUŽOMBEROK, OC City Market, Poľná 60/5576
tel.: 0948 873 490
SENEC, Lichnerova 66
tel.: 0948 606 299
SENICA, Obchodná ul. 3128/7 (za Kauﬂandom)
tel.: 0903 902 629
SKALICA, ZOC MAX, pasáž NAY ELEKTRODOM, Mallého 2603/57
tel.: 0903 902 623
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, OC MADARAS, Mlynská 39
tel.: 0948 261 000
STARÁ ĽUBOVŇA, VENDO Park, Popradská 73/1853
tel.: 0948 307 454
TRENČÍN, ZOC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426
tel.: 0948 222 495
TRNAVA, City Park, Trstínska cesta 3B
tel.: 0948 857 996
VEĽKÝ KRTÍŠ, OC Mlyn, A. H. Škultétyho 2781
tel.: 0948 842 900
ZLATÉ MORAVCE, VENDO Park, Továrenská 3647/35h
tel.: 0948 862 731
ZVOLEN, S1 Center, Hronská 10220/6
tel.: 0948 871 394,
ŽILINA, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52
tel.: 0948 319 593
NÁMESTOVO, Kuchyňovo, Hviezdoslava 1
NITRA, RMdoor, s.r.o., Bratislavská 35
NITRA, NAJPOTREBY, Mlynská 4
NITRA, NAJPOTREBY, Výstavná 6
NOVÁ BAŇA, IVOS, Bernolákova 17
NOVÉ MESTO nad VÁHOM, TILIA, Tehelná 2166/85
PARTIZÁNSKE, BAJZÍK, Nitrianska 1640/110
PEZINOK, AZETKO, OC Molo, Myslenicka 2/C
PEZINOK, AZETKO, OC Plus, Holubyho 28
POLTÁR, RETRO LC s.r.o., Továrenská 14
PREŠOV, NORMA, Konštantinova 7
PÚCHOV, ATC JR,s.r.o, Vsetínska cesta 766
PÚCHOV, K&L Trade, Okružná 1746/74
RABČA, Ján Maťuga, Hlavná 1196
SENICA, BAL TIP Slovakia, Nám. Oslobodenia 10
SENICA, DOMÁCE POTREBY u KATKY s.r.o., Hvězdoslavova 1444/59
SEREĎ, AZETKO, M. R. Štefánika 4393/29
SKALICA, BAL TIP Slovakia, Dr. Clementisa 2702/69
SVIDNÍK, MAKOS Potraviny 017, ul. Centrálna 449/37
ŠAHY, IVOS, Hlavné námestie 2
ŠAŠTÍN – STRÁŽE, BAL TIP Slovakia, OD Jednota, Nám. Slobody 847
TRNAVA, DO-TEX s.r.o., Nová 9
TRNAVA, Jaroslav HUDEC - Domáce potreby, Trojičné námestie 9
TRSTENÁ, EBA, Námestie M.R.Štefánika
TRSTENÁ, Kuchyňovo, Tstena-západ 1869/53
TVRDOŠÍN, Peter Jurči, Trojičné námestie 191
ZUBEREC, BMMJ, Zuberec 495
ŽELIEZOVCE, Univerzum, SNP 18
ŽILINA, TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15

Tovar označený touto značkou bude k dispozícii v neskoršom termíne. Presnejšie informácie vám podajú naše operátorky.
Behom platnosti katalógu môže dôjsť k zmene cien. Právo na tlačové chyby vyhradené, farby a druhy tovarov podľa aktuálnej ponuky a do vypredania
zásob. Platnosť katalógu do 28. 2. 2023. Informácie o predajniach Orion - tvoríme vašu domácnosť - nájdete na www.oriondomacepotreby.sk, prípadne vás budú informovať naše operátorky na tel. 0317 013 352. S nimi tiež môžete vybaviť vašu objednávku.
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Kvasená
zelenina

Zelenina kvasená pomocou baktérií mliečneho kvasenia obsahuje veľké množstvo vitamínov, enzýmov a minerálov. Kvasená zelenina
aktivuje imunitný systém v boji proti baktériám a vírusom, posilňuje organizmus proti infekciám, podporuje tvorbu krvi
a hormónov. Odporúčaná denná
dávka sú 2 polievkové lyžice kvasenej zmesi.

Miska s ušami

keramika, pr. 14 cm
128419

4,79

Hrniec PICKLES
MODROBIELA
na nakladanie zeleniny
keramika, 2,8 l
127604

28,99

Príprava PICKLES v 4 krokoch:
• umytie, oškrabanie,
nakrájanie/nastrúhanie zeleniny
• zmiešanie so soľou a postláčanie
• natlačenie do nádoby
• zaťaženie a kvasenie
Využitie PICKLES:
ako súčasť hlavného jedla, náplň do slaných
placiek, tortíll, hrianok, sendvičov, slaných
závinov, ako príloha k hamburgeru, grilovanému mäsu, do šalátov…
JESEŇ – ZIMA 2022/2023
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Pohodová myšlienka sloganu tohto vzoru určite poteší každého, kto
sa stane majiteľom akéhokoľvek výrobku z kolekcie KAŽDÝ den MÁ
SVŮJ příběh. Možno nás tento vzor pri každom pohľade naň dovedie k zamysleniu, za čo všetko môžeme v tom danom dni poďakovať, z čoho sa radovať, čoho si vážiť...
N OV I N KY!

Termoplechovka
nerez, plast, 0,5 l
128518

Hrnček

11,49

porcelán, 0,47 l
128890

4,49
Prestieranie

plast, 43x28 cm
728025

1,19

Lyžička

kov, keramika
144611

3,99
834641

Páči sa vám tento vzor?
Pripravujeme pre vás darčekovú tašku,
pohár na víno a ďalšie výrobky.

Miska s ušami

keramika, pr. 14 cm
129812

4,79

