Aneb co vše potřebujete
k titulu mistra grilování?
více od str. 2
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recepty,
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Letní vůně

hermelínu
Steak je steak, ale zkusili jste ho proložit něčím lehčím z grilu? Chce to jen pár vychytávek, aby grilovaný sýr držel tvar a po rozkrojení teplý voňavý sýr vytekl. Je to labužnická pochoutka, kterou
můžete ochutit mnoha způsoby. Vše začíná nákupem kvalitního plísňového sýru s dostatečným
množstvím tuku. Dalším důležitým krokem je správně naložit hermelín do oleje a směsi bylinek nebo
koření. Možná máte svůj rodinný recept. Zkuste s námi vyzkoušet také jiné chutě této laskominy.

RECEPT

Klasický hermelín

Kvalitní olivový olej smícháme se solí, pepřem a nějakou
oblíbenou čerstvě nasekanou bylinkou. Pokud není k dispozici bylinka, můžete použít grilovací koření. Do této směsi naložíme hermelíny
a necháme je v lednici do druhého dne. Dalším krokem je pečlivé
zabalení naloženého hermelínu do alobalu. Dejte si záležet, aby
směs při grilovaní nikam nevytekla. Hermelíny v alobalu vkládáme
na rozpálený gril a grilujeme přibližně 10 - 15 minut. S hotovými sýry
manipulujte opatrně, aby nepraskly a nevytekly. Můžete je servírovat se zeleninou, čerstvým chlebem nebo toustem.

Pánev GRANDE
112972
pr. 24 cm

Náš tip
Vynikající je doplnit je nakládanými
brusinkami nebo švestkovou omáčkou.

2

Alobal EXTRA
750358
8m

Kleště 27 cm 143901

Obracečka termoplast 140356

RECEPT

Pro labužníky

Recept je vlastně stejný. Bez oleje a nějakých bylinek nebo koření se to neobejde. Ale odlišnost receptu je v balení do alobalu. Vložíme na něj
hermelín, ale před zabalením poklademe hermelín
ještě slaninou a cibulí nakrájenou na kolečka. Pro
úplné fajnšmekry můžeme slaninou a cibulí hermelín i vypodložit. Pak teprve pevně zabalíme alobal,
aby se při grilovaní nic nedostalo ven a můžeme
grilovat.

Náš tip
Třešničkou na dortu může být
zelená jarní cibulka.

RECEPT

Pro náročné

kvalitní hermelíny
4 lžičky dijonské celozrnné hořčice
2 větší cibule
60 g kompotovaných brusinek
3 lžíce oleje
2 lžíce hnědého cukru
200 ml světlého piva
sůl

Postup

Do pánve dáme olej, přidáme na kolečka pokrájenou cibuli a brusinky. Jakmile cibule začne zlátnout,
přisypeme cukr a mícháme, dokud se nerozpustí
a nezačne karamelizovat. Zalijeme pivem, podle chuti přisolíme a odstavíme. Hermelíny potřeme hořčicí,
posadíme do alobalu a na každý dáme část směsi.
Přikryjeme kouskem pečicího papíru a vše pečlivě zabalíme do alobalu. Na grilu je necháme 5 – 7 minut
z každé strany. Otáčíme je opatrně, aby nám nepraskl
alobal ani sýry v něm.

Náš tip
Servírujte je s čerstvým pečivem a zeleným salátem na stylovém prkénku. Třeba na tomto z akácie - 142599.

Rada: Hermelíny grilujte při střední teplotě. Sýr se krásně propeče, kůrka nebude spálená. Pokud hermelíny grilujete společně s nějakou směsí (zelenina, ovoce) na povrchu, zakryjte ji
před zabalením kouskem pečicího papíru. Touto stranou pak
dejte hermelín na gril a v polovině grilování jej otočte.
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Steakový set - vidlička a nůž
831153
nerez, dřevo

Jak na
pořádnou

flákotu?
NĚKOLIK RAD K PŘÍPRAVĚ

•

Několik hodin před samotnou přípravou dejte maso
temperovat ven z lednice. Je důležité, aby při přípravě mělo pokojovou teplotu.
• Steak by měl být z pořádného kusu masa. Ze svíčkové můžete
klidně nakrájet i 4-5 cm silné plátky.
• V žádném případě maso nenaklepávejte paličkou. „Namasírujte“ jej klouby prstů nebo poklepejte pěstí.
• Nikdy maso před grilováním nesolte. Sůl na sebe váže vodu
a tím vytahuje šťávu z masa. Jestli chcete maso před tepelnou
úpravou ochutit, naložte ho několik hodin před grilováním do
marinády z kvalitního olivového oleje a čerstvě mletého pepře.
• Gril nebo pánev opravdu pořádně rozpalte. Perfektní je například litinová pánev nebo deska. Pánve není třeba potírat olejem.

Začněte správným výběrem masa. Nemějte
strach a sáhněte místo po všedním kuřecím
po pořádném kusu hovězího masa. Je zdravé a výživné, jelikož je velmi bohaté na bílkoviny, a také nejkvalitnější maso právě na
steaky. Pokud chcete opravdu kvalitu, rozhodně nešetřete – u hovězího to platí dvojnásob. Na steaky je nejlepší maso z hřbetu
a zadní části zvířete - roštěnec, svíčková
a zadní z masných plemen s výrazným tukovým mramorováním.

Krájecí/servírovací prkénko
126812
56x20 cm
• Samotné grilování je otázkou doslova pár minut, proto důsledně sledujte čas podle toho, jak moc propečený steak chcete.
• Během pečení by se steak měl otočit pouze jednou a nikdy ho
neotáčejte vidličkou. Narušením povrchové struktury masa byste přišli o všechnu šťávu.
• Pokud si nejste jisti, jak je maso propečené, zatlačte do masa
tupým předmětem. Čím je maso tužší, tím víc je propečené. Neřežte ani nepíchejte do něj.
• Po ugrilování maso sundejte z grilu/vyjměte z pánve a nechte
odpočívat zabalené v alobalu. Po pár minutách maso osolte
a vložte do trouby rozehřáté na 220 °C na dobu 3 – 4 minut.

Litinová deska
111178
45,5x23 cm
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Litinová pánev
112975
pr. 25 cm

Přílohou k takovému skvělému steaku může být grilovaná zelenina. Rajčata, paprika, kukuřice, cibule, cuketa – při přípravě na grilu pomůže nerezový plech, který
zabrání propadávání nakrájené zeleniny do ohně.

Grilovací zástěra
960370
bavlna, kůže

Nerezový grilovací plech
127004
43x25 cm
Grilovací sada náčiní
141830
nerez, textilní pouzdro

RECEPT

Chimichurri omáčka

Je to jihoamerická verze pesta. Hodí se k masu, ale i do salátů nebo
na těstoviny. Příprava je jednoduchá
a když se vám chimichurri podaří, můžete ji 2 týdny skladovat v mrazničce.

Chuť steaků doladí delikátní omáčka. Podobně
jako marinády, i omáčky tvoří s masem dokonale chuťově vyvážený celek. Maso na talíři můžete
omáčkou přelít nebo ji podávejte v mističce, do
které si budete namáčet kousky masa.

RECEPT

Rychlá česneková
omáčka

Pokud nemáte mnoho času, tak
vás zachrání tato rychlovka. Do
zakysané smetany propasírujte
stroužek česneku a nasekejte čerstvou petrželku.

2 šálky nasekané petrželky
¼ šálku čerstvého oregana
4 nasekané stroužky česneku
¼ šálku červeného vinného octa
⅛ lžičky sušené červené papriky
¾ šálku panenského olivového oleje
sůl, pepř podle chuti
Petrželku, oregano, česnek, vinný ocet,
papriku, sůl a pepř rozmixujte. Směs
smíchejte s olivovým olejem a nechte
hodinu odstát při pokojové teplotě, aby
se chutě a vůně spojily.
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Špízy,
hamburgery...

Co říkáte na špízy? Každý špíz může být jiný podle toho, kdo co
má rád. Někdo má rád dietní kuřecí, někomu nevadí slanina
a vepřové maso. Někdo má rád grilovanou papriku a rajčata,
ale nemusí cibuli. K přípravě můžete zapojit všechny členy domácnosti – jednoduše si každý na jehlu napíchne to, co má rád.

Hrocené špejle
50 ks, bambus
151510
25 cm

A jako zákusek můžete připravit
ovocné špízy. Ke grilování se naprosto skvěle hodí ananas, pomeranč, hrušky, banán… s trochou skořice to bude vůně po celé zahradě.

6

Kovové jehly 6 ks
153202
23,5 cm

Náš tip
A když už zmiňujeme hrocené špejle – jsou výborné také na přípravu šašliku a špízů
z mletého masa. Maso na nich pěkně drží. Krátká varianta pak je skvělá pro dokončení
hamburgerů, kdy se celý hamburger propíchne, aby pěkně držel pohromadě.

Bambusové špejle na
hamburgery 50 ks
151511
15 cm

K přípravě hamburgerů
máme ještě jednoho
skvělého pomocníka:

Forma na hamburger
120060
pr. 11,5 cm
Víte že?

Hrocené špejle se také dají
krásně využít k označení
jarní sadby nebo do květináčů s bylinkami.

Papírový obal na květináč
360871
pr. 12 cm
360872
pr. 16 cm
360873
pr. 15 cm

s popisem
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Hurá na

piknik
Piknikový koš se vám bude hodit při romantických chvílích v trávě. Je to skvělý způsob relaxace a odpočinku při něčem malém k zakousnutí. Navíc si užijete
vůni přírody, krásné výhledy, sluncem
prohřátý vzduch. Do košíku sbalíte něco
dobrého k pití, vhodné nádobí a můžete
vyrazit. Čekají vás romantické chvíle ve
dvou nebo posezení s přáteli.

Koš ve tvaru srdce
730541
45x42x20 cm
proutí, textil
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Náš tip
Aby nebyl piknikový koš příliš těžký na přenášení, můžete ho vybavit lehkým plastovým nádobím. Tato
nová řada je dvoubarevná a vypadá velmi dobře. Zajímavý prvek tvoří horní okraj poháru – jednak
vnitřní barva přechází mírně přes okraj a jednak se po stranách výška poháru, hrnečku a misek mírně
zvedá. Nádobí skvěle využijete v karavanu, na chatě, na terase, ale i doma.

Pohár
121775

0,4 l

Mísa
120290

Talíř
128459

pr. 25 cm

pr. 25 cm

Hrnek
128849
Miska
120289

0,4 l

pr. 12 cm
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Nápoje, které vás

zaručeně osvěží!

Nabízíme vám 3 nealko tipy na nápoje, které budou
chutnat a ozvláštní letní posezení na terase nebo na
zahradě, při pikniku, dětské oslavě…

Zchlaďte se v teplém počasí
limonádou z čerstvých jahod
130649
130650
130651
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černý
červený
bílý

Náš tip
co takhle naservírovat limonádu stylově v zavařovacích
sklenicích a s brčky, které jsou
šetrné k přírodě – nahradit tak
jednorázová plastová?

Zavařovací sklenice
125282
0,9 l
Papírové barevné brčko
151436
24 ks

Část jahod rozmixujte, přidejte citron,
mátu, nakrájené čerstvé jahody, doplňte ledem a zalijte perlivou vodou,
kterou vytvoříte výrobníkem sody
AQUADREAM.

Naprosto skvěle vás
osvěží ledový čaj

Láhev s kohoutkem
125968
4l

Nejlepší je zelený, jasmínový nebo černý. Pořádně ho vychlaďte. Skvělé
dochucení nabízí čerstvé bylinky. Podávejte s ledem a citronem.

Náš tip
Nápoj bude v bezpečí a průběžně k dispozici
v láhvi s kohoutkem. Nemůže na něj hmyz, děti
si ho rády sami načepují a nikde se nic nerozlije.

Exploze chutí, to je

melounovo-zázvorový fizz
Skleněná mísa
124778
pr. 23 cm

Možná ho neznáte, ale určitě stojí za vyzkoušení. Dá to trochu
práce, protože je potřeba vypeckovat meloun, ale určitě budete
s tímto nápojem originální a oslníte nevšední chutí své hosty při
nějaké oslavě. Zázvor dodá nápoji štiplavý říz. Pro dospělé jím
nemusíte šetřit, do dětské varianty dejte více melounu.

RECEPT

1,5 kg červeného melounu
90 g čerstvého zázvoru oloupaný a jemně nastrouhaný
šťáva ze 2–3 citronů
šťáva ze 2–3 limetek
100 g krupicového cukru
lístky máty na ozdobení

Rada: aby vydržel nápoj déle osvěžující, můžete jej servírovat místo
skleněné mísy v termomíse. Dostatečně velká je například termomísa
VENUS o objemu 5 l - 125879.

POSTUP: Přes jemné sítko vymačkejte z nastrouhaného zázvoru co nejvíc šťávy. Spolu se
šťávou z citrusů a cukrem ji vlijte do kastrůlku s nepřilnavým povrchem. Na mírném ohni
tekutinu zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí.
Přiveďte k varu, odstavte, nechte zchladnout
a přelijte do mísy. Dužinu melounu zbavte pecek, rozmixujte a vlijte do mísy k citrusovo-zázvorovému základu. Přidejte led, promíchejte
a ozdobte lístky máty.
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Čím udělat
radost dětem?
I v našich prodejnách najdete spousta
věcí, které potěší děti. Novinkou jsou
plastové hrníčky s veselými obrázky
zvířátek. Můžete si vybrat klasickou
variantu pro starší děti a nebo hrneček s víčkem a brčkem pro ty menší.
mix barev

Hrneček s dekorem 0,3 l
112275
modrý, s pejskem
112277
žlutý, s kočkou
112279
růžový, s prasátkem

Lžička plastová
d. 15 cm

140521

Hrneček s víčkem a brčkem 0,3 l
112276
modrý, s pejskem
112278
žlutý, s kočkou
112280
růžový, s prasátkem

Novinky
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Plastový talířek
128273 pr. 18 cm
mix barev

Hrneček s pítkem
120445
0,3 l
120447
0,4 l
mix dekorů
mix
barev

Svačinový box MONKEY
127307
15,5x18x9 cm
mix barev

mix
barev

testováno v ČR

Odpadkový koš
731327
pr. 12,5 cm
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Bezpečně uložené potraviny
se dobře dávkují z plastových průhledných dóz s víčkem. Dózy pohodlně padnou do ruky. Dávkovat můžete pomocí
otevření části víčka. Přehled o množství vám usnadní vyznačená odměrka. Dózy jsou vhodné pro uložení mouky,
luštěnin, strouhanky, krupice, cereálií…

Dávkovací dóza
127140
1,2 l
127141
1,8 l
127142
2,5 l

plast
32,5x23,5x8 cm

Dóza s víkem
127139
3,5 l

Novinky
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Šlehací mísy
jsou opatřeny výlevkou, uchem pro snadné uchopení a odměrkou. Pohodlně se v nich šlehá krém, smetana, připravuje těsto.
Výhodou je výška nádoby, která zabraňuje rozstřikování šlehaných potravin všude kolem. Vychytávkou je také protiskluzové
dno, které zabrání smekání mísy po podložce.

120281

1,5 l

120282

2l

120283

2,5 l

Novinky
plast

odměrka po 100 ml
pr. 16,5 cm, v. 12 cm

odměrka po 200 ml
pr. 19 cm, v. 12 cm

odměrka po 200 ml
pr. 21,5 cm, v. 12 cm

Rada: Vyšlehat pevný sníh se vám snadněji podaří z čerstvých vajec pokojové teploty. Je důležité, aby se při oddělování do bílků nedostal ani kousek žloutku. Další důležitou podmínkou je šlehání sněhu v perfektně čisté a odmaštěné míse. Intenzita šlehání by měla být zvyšována postupně. Také pomůže přidat trochu krupicového cukru.
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Vyřeší starosti

s prádlem

Koše na špinavé i vyprané prádlo mají časté využití v každé domácnosti. Připravili jsme řadu pohledných plastových prádelních košů, ve které si můžete vybrat ze tří velmi příjemných barev. Koše mohou klidně zůstat na očích,
není potřeba je nikam schovávat, doladí vzhled koupelny.

bílá

světle šedá

tmavě
šedá

Prádelní koš s víkem 47 l
730542
bílá
730543
světle šedá
730544
tmavě šedá
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Náš tip

Novinky

Koš s víkem nemusí sloužit jen na odložení špinavého prádla.
Stejně dobře může uložit jiné věci – plyšové hračky, ručníky…

Náš tip
Díky sklopným uchům jej lze přenášet
i jednou rukou. Hodí se tedy skvěle na
převážení různých věcí např. při cestě
na chalupu, do čistírny nebo i na nákup
do kufru auta.

Novinky

světle šedá

Koš na prádlo otevřený
58x37,5x24 cm
730548
béžová
730549
světle šedá
730550
tmavě šedá
Čtvercový dřez s uchy 16,8 l
720805
béžová
720806
světle šedá
720807
tmavě šedá

béžová

tmavě šedá

béžová
světle šedá

tmavě šedá

Koš na prádlo otevřený
58x37,5x24 cm, sklopná ucha
730545
béžová
730546
světle šedá
730547
tmavě šedá

Náš tip
Dřez můžete využít také jako vědro na vodu – je plný,
takže udrží vodu. Ušetříte tak místo za další nádobu,
nemusíte pořizovat vědro.
17

Řadu plastových výrobků jsme také doplnily o dva typy patrových regálů. Uloží
spoustu věcí a pomohou vám uspořádat
věci v koupelně, v šatně, ve spíži, ve sklepě, dílně, garáži, pokoji… Díky kolečkům je
snadno přesunete z místa na jiné místo.

v kuchyni

Náš tip
Skvělým pomocníkem na uskladnění potravin
jsou dózy WHITE. Ochrání je před hmyzem a silikonové těsnění zajistí 100% těsnění.

v koupelně
ve spíži

Novinky
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Regál na kolečkách, 3 patra
812606
bílý
812607
šedo-bílý

hluboké košíčky
praktická kolečka
snadná montáž a demontáž
dvě barvy

Náš tip
Regály můžete doplnit košíky
ve stejných barvách, najdete
je také v naší nabídce.

Novinky

v pracovně
v šatně
Regál na kolečkách, 3 patra + polička
812608
bílý
812609
šedo-bílý

v dětském
pokoji

zpředu přístupné košíčky
horní polička
praktická kolečka
snadná montáž a demotáž
dvě barvy
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Podávání

letních
nápojů

Letní posezení na zahradě či terase s přáteli se neobejde bez džbánku s chladivou vodou. Tento je z varného skla a je opatřen dřevěným víčkem. Tato kombinace velmi dobře vypadá a navíc je nápoj v bezpečí před prachem, nečistotami a hmyzem. V případě posezení u vínka se navíc bude hodit také karafa.
Využijete ji nejen k podávání nápojů, ale také k dekantaci vína. Tento proces
provzdušní víno, rozvine aroma a oddělí usazeniny. Tato je doplněna zajímavým prvkem – korkovou zátkou ve tvaru koule.

Karafa s korkovou zátkou
126646
1,3 l

Džbán s víčkem
126645
1,5 l

sklo, korek
borosilikátové
sklo (varné),
bambusové
dřevo

Náš tip
karafu lze bez zátky použít také jako vázu.

JSME ONLINE!
Tipy, inspiraci a vychytávky najdete v široké síti prodejen Orion

i na e-shopu www.oriondomacipotreby.cz.
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834612
Právo na tiskové chyby
vyhrazeno. Barvy a druhy
zboží dle aktuální nabídky.
Platí do vyprodání zásob.

8

592381

176075

