
 

 

 

 

 

 

A006202             Pomocí této 6-ti dílné sady snadno vytvořte atraktivní jídla pro Vaše děti! 

 

- Před prvním použitím všechny části umyjte. 

- Po každém použití všechny použité části umyjte v horké mýdlové vodě a řádně opláchněte. 

 

SADA OBSAHUJE: 

- 1x oboustranné kulaté vykrajovátko  - 1x kráječ spirál 

- 1x vykrajovátko ve tvaru srdce   - 2x silikonové formičky 

- 1x vykrajovátko ve tvaru hvězdy   - 1x recepty (FR, EN, DE, NL, ES, IT jazyk) 

- 1x vlnitý nůž 

 

A. OBOUSTRANNÉ KULATÉ VYKRAJOVÁTKO 

VLASTNOSTI A VÝHODY: 2 velikosti k vykrojení malých / velkých kuliček. Můžete mít si tak vytvořit misku malých 

kuliček nebo je použít ke kreativním nápadům na zábavné pokrmy (špízy, zvířecí tvary atd.). Může se také použít ke 

snadnému odstranění semen nebo jádra ovoce, zeleniny nebo muffinů a poté je naplnit. 

POUŽITÍ: Zasuňte okraj vykrajovátka do ovoce nebo zeleniny a otočte po celém obvodu, abyste vytvořili dokonalou 

kuličku. Toto vykrajovátko lze použít na jakoukoliv měkkou dužinu – např: ovoce: meloun, vodní meloun, švestky, 

broskve, hrušky, jablka, kiwi, ananas; zelenina: cuketa, okurka, brambory, rajčata, avokádo; máslo, měkký sýr apod. 

 

B. VYKRAJOVÁTKO VE TVARU SRDCE / HVĚZDY 

VLASTNOSTI A VÝHODY: Tyto vykrajovátka Vám pomohou vytvořit tvary srdíček nebo hvězdiček a 

vytvářet tak zábavné pokrmy. 

POUŽITÍ: Potraviny nakrájejte na cca 5cm kousky. Uchopte vykrajovátko, vytáhněte konec rukojeti a 

poté zatlačte směrem k přísadě. Jakmile je ingredience rozříznuta, zatlačte zadní část rukojeti, aby 

se ingredience vyřízla. Takto vykrojíte 5cm dlouhou přísadu ve tvaru srdce nebo hvězdy. Chcete-li 

menší kousky, stačí je nakrájet na plátky. Tento nástroj lze použít s jakoukoli měkkou přísadou – 

např: ovoce: meloun, vodní meloun, jahody, broskve, hrušky, jablka, kiwi, ananas; zelenina: cuketa, mrkev, lilek, vařené brambory, 

pastinák, tuřín; máslo, sýr, sušenky, pečivo apod. 

 

C. VLNITÝ NŮŽ 

VLASTNOSTI A VÝHODY: Tento nůž pomůže vytvořit dekorativní zvlněné ovoce a zeleninu. 

POUŽITÍ: Nakrájejte ingredience, jako byste to udělali klasickým nožem. Tento nástroj lze použít s mnoha přísadami – 

např. ovoce: jahody, broskve, hrušky, jablka, kiwi, ananas, banány; zelenina: cuketa, lilek, brambory, pastinák, tuřín, 

chřest, ředkev; máslo, sýr, vejce, párky, plátky zmrzlé zmrzliny, celer, mrkev, špenát, listy salátu, pečivo, koláče apod. 

    

D. KRÁJEČ SPIRÁL 

VLASTNOSTI A VÝHODY: V balení 2 typy kráječů: jeden pro nudle, druhý pro zakroucené plátky. Tato 

úprava zeleniny je jednoduchý způsob, jak nabídnout několikrát denně zeleninu či ovoce. Nabízí také 

zdravou alternativu k sacharidům, jako jsou těstoviny nebo nudle. Kráječ lze také použít k ozdobení 

salátů a k velmi snadnému loupání zeleniny. 

POUŽITÍ: Doporučujeme: vodnaté přísady, jako je např. cuketa aj., ihned po nakrájení osušte 

papírovými kuchyňskými utěrkami. 1. Jídlo začínejte krájet plochými konci. 2. Umísťujte jídlo do 

středu. 3. Nasaďte víko na vrch a vložte víko do jídla. 4. Otočte víkem ve směru hodinových ručiček a 

zatlačte dolů. Tento nástroj lze použít s jakoukoli dlouhou kořenovou zeleninou, jako je mrkev, 

cuketa, pastinák, okurky, brambory, sladké brambory.  

 

E. SILIKONOVÉ FORMIČKY 

VLASTNOSTI A VÝHODY: Vhodné pro vaření v páře, pečení, roztávání čokolády, výrobu čokolády, zmrazené nevařené pokrmy.  

POUŽITÍ: Lze je použít k vaření: vajec, muffinů, zeleninových dortů, studených dezertů, pudinků, zmrzliny či jiné zmrazené jídlo. 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


