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Vychytávky 
- rady, tipy, 

recepty, 
novinky
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Alebo čo všetko potrebujete 
k titulu majstra grilovania?

viac od str. 2
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Letná vôňa 
hermelínu

Steak je steak, ale skúsili ste ho preložiť niečím ľahším z grilu? Chce to len pár vychytávok, aby gri-
lovaný syr držal tvar a po rozkrojení teplý voňavý syr vytiekol. Je to labužnícka pochúťka, ktorú mô-
žete ochutiť mnoho spôsobmi. Všetko začína nákupom kvalitného plesňového syra s dostatočným 
množstvom tuku. Ďalším dôležitým krokom je správne naložiť hermelín do oleja a zmesi byliniek ale-
bo korenia. Možno máte svoj rodinný recept. Skúste s nami vyskúšať tiež iné chute tejto laskominy.  

RECEPT 
Klasický hermelín
Kvalitný olivový olej zmiešame so soľou, korením a nejakou 

obľúbenou čerstvo nasekanou bylinkou. Ak nie je k dispozícii bylinka, 
môžete použiť grilovacie korenie. Do tejto zmesi naložíme hermelíny 
a necháme ich v chladničke do druhého dňa. Ďalším krokom je po-
ctivé zabalenie naloženého hermelínu do alobalu. Dajte si záležať, 
aby zmes pri grilovaní nikam nevytekala. Hermelíny v alobale vkla-
dáme na rozpálený gril a grilujeme približne 10 - 15 minút. S hoto-
vými syrmi manipulujte opatrne, aby nepraskli a nevytekali. Môžete 
ich servírovať so zeleninou, čerstvým chlebom alebo toustom.   

Náš tip
Vynikajúce je doplniť ich nakladanými 
brusnicami alebo slivkovou omáčkou. 

Panvica GRANDE
112972    pr. 24 cm

Alobal EXTRA
750358         8 m Obracačka termoplast   140356 Kliešte 27 cm  143901 
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Náš tip
Servírujte ich s čerstvým pečivom a zele-
ným šalátom na štýlovej doske. Napríklad 
na tejto z akácie - 142599

RECEPT 
Pre labužníkov
Recept je vlastne rovnaký. Bez oleja a ne- 

jakých byliniek alebo korení sa to nezaobíde. Ale od-
lišnosťou receptu je v balení do alobalu. Vložíme na 
neho hermelín, ale pred zabalením naň poukladáme 
slaninu a cibuľu nakrájanú na kolieska. Pre úplných 
fajnšmekrov môžeme slaninou a cibuľou hermelín aj 
vypodložiť. Až potom pevne zabalíme alobal, aby sa 
pri grilovaní nič nedostalo von a môžeme grilovať. 

Náš tip
Čerešničkou na torte môže 
byť zelená jarná cibuľka. RECEPT 

Pre náročných
kvalitné hermelíny

    4 lyžičky dijonskej celozrnnej horčice
    2 väčšie cibule
    60 g zaváraných brusníc
    3 lyžice oleja
    2 lyžice hnedého cukru
    200 ml svetlého piva 
    soľ

Postup
Na panvicu dáme olej, pridáme na kolieska pokrájanú 
cibuľu a brusnice. Akonáhle cibuľa začne hnednúť, 
prisypeme cukor a miešame, pokiaľ sa nerozpustí  
a nezačne karamelizovať. Zalejeme pivom, podľa 
chuti prisolíme a odstavíme. Hermelíny potrieme 
horčicou posadíme do alobalu a na každý dáme časť 
zmesi. Prikryjeme kúskom papiera na pečenie a všet-
ko poctivo zabalíme do alobalu. Na grile ich necháme 
5 - 7 minút z každej strany. Otáčame ich opatrne, aby 
nám nepraskol alobal ani syry v ňom. 

Rada: Hermelíny grilujte pri strednej teplote. Syr sa krásne 
prepečie, kôrka nebude spálená. Ak hermelíny grilujete spo-
ločne s nejakou zmesou (zelenina, ovocie) na povrchu, zakryte 
ich pre zabalením kúskom papiera na pečenie. Touto stranou 
potom dajte hermelín na gril a v polovici grilovania ich otočte.
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Ako na poriadnyAko na poriadny
kus mäsa?kus mäsa?

Začnite správnym výberom mäsa. Nemajte 
strach a siahnite miesto po všednom kura-
cím po poriadnom kuse hovädzieho mäsa. 
Je zdravé a výživné, pretože je veľmi boha-
té na bielkoviny, a tiež najkvalitnejšie mäso 
práve na steaky. Ak chcete naozaj kvalitu, 
rozhodne nešetrite - u hovädzieho to platí 
dvojnásobne. Na steaky je najlepšie mäso 
z chrbta a zadnej časti zvieraťa - roštenka, 
sviečková a zadná z mäsových plemien s vý-
razným tukovým mramorovaním.

NIEKOĽKO RÁD K PRÍPRAVE
• Niekoľko hodín pred samotnou prípravou dajte 

mäso temperovať von z chladničky. Je dôležité, aby 
pri príprave malo izbovú teplotu.

• Steak by mal byť z poriadneho kusa mäsa. Zo sviečkovej mô-
žete kľudne nakrájať aj 4-5 cm hrubé plátky.
• V žiadnom prípade mäso nenaklepávajte paličkou. ,,Namasí-
rujte“ ho kĺbmi prstov alebo poklepte päsťou. 
• Nikdy mäso pred grilovaním nesoľte. Soľ na seba naviaže vodu 
a vyťahuje šťavu z mäsa. Ak chcete mäso pred tepelnou úpra-
vou ochutiť, naložte ho niekoľko hodín pred grilovaním do ma-
rinády z kvalitného olivového oleja a čerstvo mletého korenia.
• Gril alebo panvicu naozaj poriadne rozpáľte. Perfektná je na-
príklad liatinová panvica alebo doska. Panvice netreba potierať 
olejom.  

• Samotné grilovanie je otázkou pár minút, preto dôsledne sle-
dujte čas podľa toho, ako silno prepečený steak chcete.
• Počas pečenia by sa steak mal otočiť iba raz a nikdy ho neo-
táčajte vidličkou. Narušením povrchovej štruktúry mäsa by ste 
prišli o všetku šťavu. 
• Ak si nie ste istí, ako je mäso prepečené, zatlačte do mäsa 
tupým predmetom. Čím je mäso tuhšie, tím viac je prepečené. 
Nerežte ani nepichajte do neho. 
• Po ugrilovaní mäso zložte z grilu/vyberte z panvice a nechaj-
te odpočívať zabalené v alobale. Po pár minútach mäso osoľte  
a vložte do rúry rozohriatej na 220 °C na dobu 3 - 4 minút. 

Liatinová panvica
112975     pr. 25 cm  

Krájacia/servírovacia doska    
126812         56x20 cm 

Steakový set - vidlička a nôž      
831153         nerez, drevo

Liatinová doska
111178        45,5x23 cm     
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Prílohou k takému skvelému steaku môže byť grilovaná 
zelenina. Rajčiny, paprika, kukurica, cibuľa, cuketa - pri 
príprave na grile pomôže nerezový plech, ktorý zabráni 
prepadávaniu nakrájanej zeleniny do ohňa. 

Chuť steakov doladí delikátna omáčka. Podobne 
ako marinády, i omáčky tvoria s mäsom dokonale 
chuťove vyvážený celok. Mäso na tanieri môžete 
omáčkou preliať alebo ju podávajte v mištičke, do 
ktorej si budete namáčať kúsky mäsa. 

Grilovacia zástera  
960370        bavlna, koža     

Grilovacia súprava náčinia   
141830        nerez, textilné púzdro     

Nerezový grilovací plech     
127004         43x25 cm     

RECEPT 
Rýchla cesnaková 
omáčka

Ak nemáte veľa času, tak vás zachráni 
tato rýchlovka. Do kyslej smotany pre-
pasírujte strúčik cesnaku a nasekajte 
čerstvú petržlenovú vňať. 

RECEPT 
Chimichurri omáčka
Je to juhoamerická verzia pes-

ta. Hodí sa k mäsu, ale aj do šalátov ale-
bo na cestoviny. Príprava je jednoduchá 
a keď sa vám chimichurri podarí, môžete 
ju 2 týždne skladovať v mrazničke.

2 šálky nasekanej petržlenovej vňate
1/4 šálky čerstvého oregána
4 nasekané strúčiky cesnaku
1/4 šálky čerstvého vinného octu
1/8 lyžičky sušenej červenej papriky
3/4 šálky panenského olivového oleja 
soľ, korenie podľa chuti

Petržlenovú vňať, oregáno, cesnak, vin-
ný ocot, papriku, soľ a korenie rozmixujte. 
Zmes zmiešajte s olivovým olejom a ne-
chajte hodinu odstáť pri izbovej teplote, 
aby sa chute a vône spojili. 
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Špízy, 
hamburgery...

Čo hovoríte na špízy? Každý špíz môže byť iný podľa toho, kto čo 
má rád. Niekto má rád diétne kuracie, niekomu nevadí slanina  
a bravčové mäso. Niekto má rád grilovanú papriku a paradajky, 
ale nemusí cibuľu. K príprave môžete zapojiť všetkých členov do-
mácnosti - jednoducho si každý na ihlu napichne to, čo má rád.

Kovové ihly 6 ks
153202    
23,5 cm  

Hrocené špajle 
50 ks, bambus
151510     
25 cm  

A ako zákusok môžete pripraviť 
ovocné špízy. Ku grilovaniu sa úp-
lne skvele hodí ananás, pomaranč, 
hrušky, banán... s trochou škorice to 
bude vôňa po celej záhrade.



Viete že?
Hrocené špajle sa tiež dajú 
krásne využiť k označeniu 
jarnej sadby alebo do kve-
tináčov s bylinkami. 
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Náš tip
A keď už spomíname hrocené špajle - sú výborné aj na prípravu šašlíkov a špízov z mletého 
mäsa. Mäso na nich pekne drží. Krátka varianta potom je skvelá pre dokončenie hamburgerov, 
kedy sa celý hamburger prepichne, aby pekne držal pohromade.

K príprave hamburgerov 
máme ešte jedného skvelého 
pomocníka: 

Bambusové špajle na 
hamburgery 50 ks     
151511          15 cm     

Forma na hamburger
120060         pr. 11,5 cm

Papierový obal na kvetináč
360871           pr. 12 cm
360872          pr. 16 cm
360873          pr. 15 cm  s popisom 



prútie, textil
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Kôš v tvare srdca
730541           45x42x20 cm

Hurá na
piknikpiknik

Piknikový kôš sa vám bude hodiť pri ro-
mantických chvíľach v tráve. Je to skvelý 
spôsob relaxácie a odpočinku pri niečom 
malom na zahryznutie. Navyše si užije-
te vôňu prírody, krásne výhľady, slnkom 
prehriaty vzduch. Do košíka zbalíte nie-
čo dobré na pitie, vhodný riad a môžete 
vyraziť. Čakajú vás romantické chvíle vo 
dvojici alebo posedenie s priateľmi.
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Pohár
121775         0,4 l

Miska 
120289         pr. 12 cm

Misa 
120290         pr. 25 cm

Tanier
128459         pr. 25 cm

Hrnček 
128849         0,4 l

Náš tip
Aby nebol piknikový kôš príliš ťažký na prenášanie, môžete ho vybaviť ľahkým plastovým riadom. Táto 
nová rada je dvojfarebná a vyzerá veľmi dobre. Zaujímavý prvok tvorí horný okraj pohára - jednak 
vnútorná farba prechádza mierne cez okraj a jednak sa po stranách výška pohára, hrnčeka a misiek 
mierne dvíha. Riad skvele využijete v karavane, na chate, na terase, ale aj doma.
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Nápoje, ktoré vás 
zaručene osviežia!

Schlaďte sa v teplom počasí 
limonádou z čerstvých jahôd

Ponúkame vám 3 nealko tipy na nápoje, ktoré budú 
chutnať a ozvláštni letné posedenie na terase alebo 
na záhrade, pri pikniku, detskej oslave...

Zaváracie poháre 
125282         0,9 l

130649 čierny
130650 červený
130651         biely

Papierové farebné slamky
151436          24 ks

Časť jahôd rozmixujte, pridajte cit-
rón, mätu, nakrájané čerstvé jahody, 
doplňte ľadom a zalejte perlivou vo-
dou, ktorú vytvoríte výrobníkom sódy 
AQUADREAM.

Náš tip
čo tak si naservírovať limonádu 
štýlovo v zaváracích pohároch 
a so slamkami, ktoré sú šetrné 
k prírode - nahradiť tak jedno-
rázové plastové. 



11

Úplne skvele vás 
osvieži ľadový čaj

Explózia chuti, to je
melónovo-zázvorový fizz

Rada: aby vydržal nápoj dlhšie osviežujúci, môžete ho servírovať 
miesto sklenenej misy v termomise. Dostatočne veľká je naprí-
klad termomisa VENUS s objemom 5 l - 125879.

Najlepší je zelený, jasmínový alebo čierny. Poriadne ho vychlaďte. Skvelé 
dochutenie ponúka čerstvé bylinky. Podávajte s ľadom a citrónom.

Možno ho nepoznáte, ale určite stojí za vyskúšanie. Dá to trochu 
práce, pretože je potrebné vykôstkovať melón, ale určite budete 
s týmto nápojom originálny a oslníte nevšedné chute svojich hostí 
pri nejakej oslave. Zázvor dodá nápoju štipľavú chuť. Pre dospe-
lých ním nemusíte šetriť, do detskej varianty dajte viac melónu.

Fľaša s kohútikom
125968         4 l

Sklenená misa
124778         pr. 23 cm

Náš tip
Nápoj bude v bezpečí a priebežne k dispozícii vo 
fľaši s kohútikom. Nemôže na neho hmyz, deti si 
ho radi sami načapujú a nikde sa nič nerozleje. 

RECEPT 
1,5 kg čerstvého melónu
90 g čerstvého zázvoru - 

olúpaný a jemne nastrúhaný
šťava z 2-3 citrónov
šťava z 2-3 limetiek
lístky mäty na ozdobenie

POSTUP: Cez jemne sitko vytlačte z nastrú- 
haného zázvoru čo najviac šťavy. Spolu so 
šťavou z citrusov a cukrom ju vlejte do rajnice 
s nepriľnavým povrchom. Na miernom ohni 
tekutinu zahrievajte, kým sa cukor nerozpustí. 
Priveďte do varu, odstavte, nechajte vychlad-
núť a prelejte do misy. Dužinu melónu zbavte 
kôstok, rozmixujte a vlejte do misy k citruso-
vo-zázvorovému základu. Pridajte ľad, pre-
miešajte a ozdobte lístkami mäty. 
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Čím urobiť 
radosť deťom?
Aj v našich predajniach nájdete veľa 
vecí, ktoré potešia deti. Novinkou sú 
plastové hrnčeky s veselými obrázka-
mi zvieratiek. Môžete si vybrať klasickú 
variantu pre staršie deti alebo hrnček s 
viečkom a slamkou pre tie menšie.

Hrnček s dekorom 0,3 l
112275    modrý, s psíkom
112277    žltý, s mačičkou
112279    ružový, s prasiatkom 

Lyžička plastová 140521
d. 15 cm

Hrnček s viečkom a slamkou 0,3 l
112276    modrý, s psíkom
112278    žltý, s mačičkou
112280    ružový, s prasiatkom

 mix farieb

Novinky



testované v ČR
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Plastový tanierik
128273   pr. 18 cm   

Hrnček s náustkom
120445       0,3 l     
120447       0,4 l      

Odpadkový kôš 
731327 pr. 12,5 cm

Desiatový box MONKEY
127307 15,5x18x9 cm

 mix dekorov

 mix 
farieb

 mix farieb

 mix 
farieb

 mix farieb
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Dávkovacia dóza 
127140 1,2 l 
127141 1,8 l
127142 2,5 l

Dóza s vekom
127139 3,5 l

Bezpečne uložené potraviny
sa dobre dávkujú z plastových priehľadných dóz s viečkom. Dózy pohodlne padnú do ruky. Dávkovať môžete po-
mocou otvorenia časti viečka. Prehľad o množstve vám uľahčí vyznačená odmerka. Dózy sú vhodné pre uloženie 
múky, strukovín, strúhanky, krupice, cereálií...

plast
32,5x23,5x8 cm   

Novinky
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120281 1,5 l 
odmerka po 100 ml
pr. 16,5 cm, v. 12 cm

120282 2 l 
odmerka po 200 ml
pr. 19 cm, v. 12 cm

120283 2,5 l 
odmerka po 200 ml
pr. 21,5 cm, v. 12 cm

Šľahacie misy 
sú opatrené výlevkou, uchom pre ľahké uchopenie a odmerkou. 
Pohodlne sa v nich šľahá krém, smotana, pripravuje cesto. Výho-
dou je výška nádoby, ktorá zabraňuje rozstrekovanie šľahaných 
potravín všade okolo. Vychytávkou je tiež protišmykové dno, ktoré 
zabráni šmýkaniu misy po podložke.

plast   

Novinky

Rada: Vyšľahať pevný sneh sa vám ľahšie podarí z čerstvých vajec izbovej teploty. Je dôležité, aby sa pri od-
deľovaní do bielkov nedostal ani kúsok žĺtku. Ďalšou dôležitou podmienkou je šľahanie snehu v perfektne čistej  
a odmastenej mise. Intenzita šľahania sa má zvyšovať postupne. Tiež pomôže pridať trochu krupicového cukru.



Novinky
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Vyrieši starosti 
s bielizňou
Koše na špinavú aj vypratú bielizeň majú časté využitie v každej domácnosti. Pripravili sme rad pohľadných plas-
tových bielizňových košov, v ktorej si môžete vybrať z troch veľmi príjemných farieb. Koše môžu kľudne zostať na 
očiach, nie je potrebné ich nikam schovávať, doladí vzhľad kúpeľne. 

Bielizňový kôš s vekom 47 l 
730542  biela 
730543  svetlo šedá
730544  tmavo šedá   

biela svetlo šedá

tmavo 
šedá

Náš tip
Kôš s vekom nemusí slúžiť na odloženie špinavej bielizne. Rov-
nako dobre môže uložiť iné veci - plyšové hračky, uteráky... 



Novinky

17

Kôš na bielizeň otvorený
58x37,5x24 cm
730548     béžová 
730549   svetlo šedá
730550   tmavo šedá  

Kôš na prádlo otvorený
58x37,5x24 cm, sklopné ucha
730545        béžová 
730546    svetlo šedá
730547    tmavo šedá   

Štvorcový drez s uchami 16,8 l
720805        béžová 
720806     svetlo šedá
720807     tmavo šedá   

Náš tip
Vďaka sklopným uchám ho mož-
no prenášať aj jednou rukou. Hodí sa 
teda skvele na prevážanie rôznych vecí 
napr. pri ceste na chalupu, do čistiarne 
alebo aj na nákup do kufra auta.

Náš tip
Drez môžete využiť aj ako vedro na vodu - je plný, tak-
že udrží vodu. Ušetríte tak miesto za ďalšiu nádobu, 
nemusíte kupovať vedro. 

svetlo šedá

svetlo šedá

tmavo šedá

tmavo šedá

béžová

béžová



Novinky
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hlboké košíčky
praktické kolieska
ľahká montáž a demontáž
dve farby

Rad plastových výrobkov sme tiež doplni-
li o dva typy poschodových regálov. Uloží 
veľa vecí a pomôžu vám usporiadať veci 
v kúpeľni, v šatni, v špajze, v pivnici, diel-
ni, garáži, izbe ... Vďaka kolieskam ho ľahko 
presuniete z miesta na iné miesto.

v kuchyni v špajze
v kúpeľni

Regál na kolieskách, 3 poschodia
812606 biely
812607 šedo-biely  

Náš tip
Skvelým pomocníkom na uskladnenie potravín sú 
dózy WHITE. Ochráni ich pred hmyzom a silikó-
nové tesnenie zaistí 100% tesnenie. 



Novinky
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spredu prístupné košíčky
horná polička
praktické kolieska
ľahká montáž a demontáž
dve farby

v pracovni v detskej 
izbe

v šatni

Regál na kolieskách, 3 poschodia + polička
812608 biely
812609 šedo-biely  

Náš tip
Regály môžete doplniť košíkmi 
v rovnakých farbách, nájdete 
ich tiež v našej ponuke. 



borosilikátové 
sklo (varné), 
bambusové 

drevo

sklo, korok
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Podávanie 
letných 
nápojov

834613
Právo na tlačové chyby vyhrade-
né. Farby a druhy tovaru podľa 
aktuálnej ponuky. Platí do vypre-
dania zásob.

SME ONLINE!
Tipy, inšpiráciu a vychytávky nájdete v širokej sieti predajní Orion 
aj na e-shope www.oriondomacepotreby.sk 8 592381 176082

Letné posedenie na záhrade či terase s priateľmi sa nezaobíde bez džbánku  
s chladivou vodou. Tento je z varného skla a je opatrený dreveným viečkom. 
Táto kombinácia veľmi dobre vyzerá a navyše je nápoj v bezpečí pred pra-
chom, nečistotami a hmyzom. V prípade posedenie pri vínku sa navyše bude 
hodiť tiež karafa. Využijete ju nielen na podávanie nápojov, ale aj k dekantácii 
vína. Tento proces prevzdušní víno, rozvinie arómu a oddelí usadeniny. Táto je 
doplnená zaujímavým prvkom - korkovou zátkou v tvare gule.

Džbán s viečkom
126645 1,5 l

Karafa s korkovou zátkou 
126646 1,3 l

Náš tip
karafu sa dá bez zátky použiť tiež ako vázu.


