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Drazí milovníci dobrého jídla a domácí 
kuchyně,

po náročných prvních měsících roku 
2021 konečně přichází jaro s příslibem 
krásného počasí a  snad i  příjemných 
zážitků. Než se však situace zlepší, roz-
hodli jsme se pro vás připravit zajímavé 
čtení s tipy a recepty, aby vám čekání 
příjemněji ubíhalo. Můžete se těšit na 
jarní menu, které pro vás připravil známý 
šéfkuchař Ondřej Slanina, moderátor 
oblíbeného televizního pořadu a spo-
lumajitel a Executive Chef pražských 
restaurací Chateau St. Havel a Ginger 
a Fred v Tančícím domě. Nezapomněli 
jsme ani na jarní restart a na následu-
jících stránkách přinášíme několik ori-
ginálních receptů, jak se doma zdravěji 
stravovat. Víme, jak je někdy těžké si 
zabalit jídlo na cestu do práce nebo na 
výlet, abyste ho donesli v pořádku bez 
nehod, proto pro vás máme několik tipů 
na šikovné pomocníky, kteří se pohodlně 
vejdou do tašky nebo batohu.

Zkrátka máte před sebou druhé číslo 
magazínu Tefal Revue, který vám bude 
průvodce světem kuchyňských pomoc-
níků, nabídne vám inspiraci pro každo-
denní vaření i výjimečné okamžiky a po-
radí i pár tipů v péči o domácnost.

Vaření nikdy nebylo snadnější.

Váš TEFAL

Editorial
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Není náhodou, že právě letos značka Tefal 
s hrdostí představuje revoluční novinku. 
Řadu nepřilnavých hrnců a pánví Unlimited 
Anti–Scratch s odolností vůči extrémním 
podmínkám. Právě před 67 lety Francouz 
Marc Grégoire na radu manželky aplikoval 
na pánve nepřilnavý povrch a výsledek byl 
naprosto ohromující! Tento krok zásadním 
způsobem usnadnil život všem, co rádi vaří.
Psal se rok 1954, když ve francouzském měs-
tě Sarcelles jeden muž dal na radu své chytré 
manželky a aplikoval nepřilnavý povrch na 
pánev – o dva roky později položili základ 
známé značce kuchyňského nádobí a spo-
třebičů. TEFAL jako první značka na světě 
začala vyrábět pánve na smažení a nádobí 
s nepřilnavým povrchem. Během uplynulých 
let značka TEFAL přinesla celou řadu inova-
tivních řešení a letos slaví 65 let od svého 
působení na trhu.
Nikdo z nás si nedovede představit svoji do-
mácnost bez sady kvalitních pánví. Revoluč-

ní řady pánví TEFAL vašemu vaření dodají 
skutečně nový rozměr. Součástí nové série 
je také kuchyňského nádobí Unlimited Anti-
-Scratch s odolností vůči extrémním podmín-
kám — v kuchyni s nimi budete připravovat 
pokrmy jako správný šéfkuchař. Úprava proti 
poškrábání, nepřilnavost a odolnost, to je 
ta správná volba pánve, se kterou poznáte 
rozdíl.
„Až 6× odolnější povrch je pro mě nejklíčo-
vější vlastností těchto pánví, protože mohu 
používat pouze jeden nástroj a nemusím stří-
dat kovové, plastové nebo dřevěné nástroje. 
Další skvělou vlastností je, že rychleji a rov-
noměrněji rozvádí teplo takže steak nebo jiná 
surovina, kterou budete v pánvi připravovat 
se vám rychleji a lépe propeče,“ upřesňuje 
oblíbený šéfkuchař Ondřej Slanina, executive 
chef dvou pražských restaurací Chateau St. 
Havel a Ginger & Fred v Tančícím domě.
Nový nepřilnavý povrch Titanium Anti–
Scratch je až šestkrát odolnější proti po-

škrábání a  dno je kompatibilní se všemi 
varnými deskami. Když pánev dosáhne ide-
ální teploty pro smažení, indikátor Thermo–
Signal, známé červené kolečko uprostřed 
pánve, nově v designu přesýpacích hodin, 
změní barvu a hodiny zmizí. Tím značí, že 
pánev dosáhla dokonalé teploty pro smaže-
ní. Dno Thermo–Fusion se extrémně rychle 
ohřívá a tím zajišťuje rovnoměrné rozložení 
tepla k perfektnímu smažení. Díky nepřilna-
vému povrchu je vaření pohodlné a čištění 
velmi rychlé.
Nové řady pánví obsahují celou škálu velikos-
tí a druhů: od palačinkové pánve pro skvělé 
snídaně, pánve pro přípravu steaků, až po 
pánev wok pro přípravu asijských delikates. 
Šikovní pomocníci, kteří by neměli chybět 
v žádné kuchyni. Nepřilnavé hrnce a pánve 
vám umožní vařit s minimálním množstvím 
tuku nebo úplně bez, aniž by se jídlo na pánvi 
přichytilo.

Nepřilnavá pánev, to je Tefal. Již 65 let!

UNLIMITED PÁNEV 28 CM
G2550672

Pánev TEFAL UNLIMITED 28 cm odolná 
proti poškrábání, pro všechny druhy sporáků, 
snadné čištění, 100% bezpečná, výkonná 
s nepřilnavým povrchem, funkce Thermo 
Signal™. Vyrobeno ve Francii. Doporučená 
prodejní cena: 1 469 Kč

UNLIMITED PALAČINKOVACÍ PÁNEV 
25 CM
G2553872

Pánev na palačinky TEFAL UNLIMITED 
25 cm odolná proti poškrábání pro všechny 
druhy sporáků, snadné čištění, 100% bezpeč-
ná, výkonná s nepřilnavým povrchem, funkce 
Thermo signal™. Vyrobeno ve Francii. 
Doporučená prodejní cena: 1 179 Kč

UNLIMITED PÁNEV WOK 28
G2551972

Pánev wok TEFAL UNLIMITED 28 cm odolná 
proti poškrábání pro všechny druhy sporáků, 
snadné čištění, bezpečná, výkonná s nepřil-
navým povrchem, funkce Thermo signal™. 
Vyrobeno ve Francii. 
Doporučená prodejní cena: 1 699 Kč
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Inspirace přírodou! Tak vznikla nová řada revoluč-
ních pánví Natural Force, která používá mimořádně 
odolný nepřilnavý povrch Mineralia+, který slučuje 
přírodní minerály a skvělé nepřilnavé vlastnosti pro 
nízkotučné vaření. 

Přirozeně odolná 
pánev Natural Force

NATURAL FORCE PÁNEV 28 CM
G2660672

Pánev TEFAL NATURAL FORCE 28 cm, s odolným 
nepřilnavým povrchem Mineralia+, snadné čiště-
ní, funkce Thermo signal™, kompatibilní s indukcií. 
Vyrobeno ve Francii.Doporučená prodejní cena: 
1 399 Kč

NATURAL FORCE PALČINKOVÁ PÁNEV 
25 CM
G2663872

Pánev na palačinky TEFAL NATURAL FORCE 
25 cm, s odolným nepřilnavým povrchem Minera-
lia+, snadné čištění, funkce Thermo signal™, kompa-
tibilní s indukcií. Vyrobeno ve Francii. Doporučená 
prodejní cena: 1 349 Kč

NATURAL FORCE PÁNEV WOK 28 CM
G2661972

Pánev wok TEFAL NATURAL FORCE 28 cm 
perfektní pro asijské recepty, s  odolným 
nepřilnavým povrchem Mineralia+, snadné 
čištění, funkce Thermo signal™, kompatibilní 
s  indukcí. Vyrobeno ve Francii. Doporučená 
prodejní cena: 2 139 Kč
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Ohromte návštěvu delikátními pokrmy 
připravenými v Optigrill Elite nebo verzi 
Optigrill Elite XL značky Tefal. S tímto ši-
kovným pomocníkem už nejste limitováni 
ani počasím. Skvělé grilované pochoutky si 
totiž snadno připravíte i v pohodlí domova. 
Oslavte konec půstu propečeným steakem, 
lahodně ugrilovanou rybou nebo vynikající 
zeleninou.
Užívejte si dokonalé grilování celoročně, 
bez ohledu na počasí. Spolehlivý kuchyňský 
pomocník Optigrill Elite XL GC760D30 je 
vysoce výkonný domácí elektrický kontakt-
ní gril. Nově nabízí XL kapacitu, díky které 
zvládnete připravit pokrmy až pro osm 
osob. Nové inovativní rozhraní nabízí vy-
soce intuitivního grilovacího asistenta, ten 
vás bude řídit pokyny krok za krokem. Šéf-
kuchařem se může stát opravdu každý. Při-
pravíte tak naprosto bez problému dokonale 
ugrilované maso (nebo zeleninu) přesně tak, 
jak je máte nejraději. Inteligentní technologie 
s příkonem 2200 W se automaticky přizpů-

sobí tloušťce a velikosti masa. Ať už je vaším 
favoritem krvavý, středně propečený nebo 
zcela propečený steak – bude vždy připrave-
ný na míru přímo pro vás. Funkce prudkého 
opékání zajistí naprosto lahodné výsledky 
a dokonalé restování pro kusy masa s ne-
odolatelnými ogrilovanými proužky, maso 
tak bude křupavé navenek a šťavnaté uvnitř.
Vybírat můžete ze 16 automatických pro-
gramů: kromě klasické přípravy steaků, 
kuřecího masa, ryb a zeleniny, vyzkoušejte 
novinky – dokonale připravené jehněčí maso 
a vegetariánské burgery, a to bez nutnosti 
jakéhokoliv dozorování. Pokud by vám ná-
hodou docházela inspirace k vaření, můžete 
nahlédnout do přiložené kuchařky, ta mimo 
jiné obsahuje také inspiraci k XL receptům 
pro velké rodiny nebo speciální příležitosti. 
Velkým plusem je samotné čištění grilu, chyt-
rý design s nepřilnavými deskami a sběračem 
šťáv zajišťuje naprosto snadné čištění. Plo-
týnky jsou vyjímatelné a vhodné do myčky.

Tefal Optigrill Elite GC750 nabízí celkem 
12 automatických programů – lilek, paprika, 
rajče, brambory, plody moře, ryby, slanina, 
steak, burger, kuře, klobásy nebo panini. Vyu-
žít můžete i mód manuálního nastavení – jídlo 
si přichystáte přesně podle svých představ! 
Sám spočítá tloušťku masa a následně ugri-
luje postupně na rare, medium a well done, 
přičemž vás vždy upozorní, aby bylo maso 
přesně podle vašich představ. Pro křupa-
vý povrch grilovaných jídel, stačí zapnout 
funkci prudkého opékání — na nepřilnavé 
grilovací ploše můžete připravit až 5 porcí 
najednou. Grilovací plotny můžete jednodu-
še vyjmout a vložit do myčky. Tefal Optigrill 
Elite GC750 je navíc velmi skladný a využít 
ho můžete na balkoně nebo třeba i na dovo-
lené u moře. Užívejte si grilování po celý rok, 
a to za každého počasí!

OPTIGRILL ELITE XL
GC760D30

Elektrický kontaktní gril, stolní 
a přenosný, příkon 2200 W, po-
čet programů 16, materiál grilu 
ocel, materiál grilovací plochy 
litý embosovaný hliník, grilovací 
plocha 800 cm2, počet grilova-
cích ploch 2, odkapávací nádoba, 
regulace teploty, automatický 
senzor grilování, vyjímatelné 
grilovací plochy, nepřilnavý po-
vrch a časovač.
Doporučená prodejní cena: 
9 999 Kč

OPTIGRILL ELITE
GC750D30

Elektrický kontaktní gril, stolní 
a přenosný, příkon 2000 W, 
počet programů 12, materiál 
grilu nerez, materiál grilovací 
plochy litý embosovaný hli-
ník, grilovací plocha 600 cm2, 
počet grilovacích ploch 2, 
odkapávací nádoba, regulace 
teploty, automatický senzor 
grilování, vyjímatelné grilovací 
plochy, nepřilnavý povrch.
Doporučená prodejní cena: 
8 499 Kč

NAPIŠTE RECENZI A ZÍSKEJTE DÁREK! 
AKCE PLATÍ DO 30. 6. 2021 

VÍCE ZDE

Po půstu pořádná 
hostina
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Jaro v kuchyni
Po dlouhé zimě se radujeme z každého prosluněného dne, který nás láká k práci na zahrádce 
nebo dlouhým procházkám. Jarní sluníčko je ale také hodně náročné na naši energii, proto 
máme chuť po jakékoli venkovní aktivitě na něco voňavého a sladkého. Upečte si snadno 
váš nejoblíbeněší dezert k zasloužené kávě… 

Opravdovým pomocníkem vám vždy bude 
kuchyňský pákový robot Tefal Masterchef 
Grande QB813D38. Poradí si i se složitý-
mi kulinářskými úkoly od šlehání, mixování, 
strouhání, hnětení, odšťavňování až po mletí 
masa. Masterchef Grande je vybaven moto-
rem o příkonu 1500 W a mísou o objemu 6,7 
litru, ve které zvládnete najednou zpracovat 
až 2,6 kg těsta. Kuchyňský robot Masterchef 
Grande ocení každý domácí cukrář, který rád 
peče a připravuje sladké dezerty. Při míchání 
se hlava robotu a míchací nástavec pohybují 

opačným směrem proti sobě, což zajišťu-
je rychlé výsledky a  jednolité těsto. Díky 
technologii Flex Whisk zajistí šlehací metla 
dokonalý nadýchaný sníh z jediného vejce, 
hnětací hák z litého kovu pomůže připravit 
ta nejhutnější slaná i sladká těsta. Příslu-
šenství z nerezové oceli obsahuje struhadla 
a kráječe pro různou hrubost zpracování, 
mixovací nástavec o objemu 1,5 l, hnětací 
hák, šlehací metlu, metlu a mlýnek na maso. 
Mixér využijete k přípravě lahodných smoo-
thies, koktejlů nebo na drcení ledu. Nádobu 

lze velmi snadno a rychle umýt. S nástav-
cem na mletí masa připravíte čerstvé tatar-
ské bifteky, masové kuličky i profesionální 
hamburgery. Mlýnek na maso se dodává se 
třemi vyměnitelnými mřížkami na jemné, 
středně hrubé a hrubé mletí. Přibaleno je 
také příslušenství na mletí klobás. Dokonale 
propracovaný kovový design a mísa se zrca-
dlovým efektem jsou pak už jen pomyslnou 
třešničkou na dortu.

MASTERCHEF GRANDE
QB813D38

Kuchyňský robot planetární způsob míchání, pří-
kon 1500 W, objem mísy 6,7 l, materiál mísy nerez, 
kovový materiál pláště, počet rychlostí 8, tlačítko 
pulse (turbo), hnětací hák, šlehací metla, míchací 
metla, mlýnek na maso, mixér, krájecí a strouhací 
příslušenství, barva nerezová.
Doporučená prodejní cena: 14 990 Kč
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NAPIŠTE RECENZI A ZÍSKEJTE DÁREK! 
VÍCE NA HTTPS://PROMO.TEFAL.CZ/VELIKONOCE 

AKCE PLATÍ DO 30. 6. 2021

Děti do kuchyně patří!

MASTERCHEF GOURMET BAKING WITH 
KIDS
QB51K138

Kuchyňský robot TEFAL Masterchef Gourmet
Baking With Kids, příkon 1100 W, 8 rychlostí 
a pulzní funkce, 4,6 l, nerezová mísa, technologie 
Flex Whisk, kompletní sada na pečení pro děti, cuk-
rářské nástavce, odměrky. Doporučená prodejní 
cena: 6 999 Kč

Multifunkční kuchyňský robot Tefal Mas-
terchef Gourmet Baking With Kids je skvělý 
přístroj pro celou rodinu. A čím je tak jiný? 
Obsahuje speciální dětskou sadu s recepty 
pro hravé, barevné a zábavné pečení. Ve 
vybavení si děti určitě zamilují bábovičky 
se zvířátky i razítka na sušenky. 

Masterchef Gourmet Baking With Kids na-
bízí tak zcela nový způsob, jak trávit kvalit-
ně čas a vytvářet nezapomenutelné zážitky 
společně s dětmi v zamoučněné kuchyni...
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Jarní dny nabývají na síle a s nimi přichází 
chuť na pečené dobroty s čerstvým ovocem, 
které začíná přibývat na zelinářských pul-
tech. Abyste letošní pečení zvládli s větší 
lehkostí, představujeme vám nové formy De-
libake značky Tefal. Ve formě na biskupský 
chlebíček Delibake J1640174 můžete upé-
ct například i tradiční nádivku. Díky svému 
nepřilnavému povrchu je jednoduché nejen 
vyjmutí pečených dobrot, ale i jeho čištění, 
se kterým tyto sváteční dny nebudete muset 
ztrácet čas. Kvalitní ocel, ze které je forma vy-
robená zajistí, že s vámi tento pomocník vy-
drží ještě řadu let. Se svým minimalistickým 
designem navíc zapadne do každé kuchyně.

Formy na pečení Tefal Delibake jsou vyro-
beny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, s ně-
meckým know-how a představují zaručený 
klíč k úspěchu! I ty nejsložitější recepty jsou 
díky nepřilnavému povrchu jednoduché, lze 
je z forem snadno vyklopit a výborně se čistí. 
Nepřilnavý povrch Tefal je technická vrstva 
vyrobená z  polymeru s  označením PTFE 
(polytetrafluoretylen) a  právě ten určuje 
v nádobí nepřilnavé vlastnosti. PTFE je ze 
zdravotního hlediska natolik nezávadný, že 
je mnohdy využíván ve zdravotnictví k povr-
chové úpravě kardiostimulátorů a miniatur-
ních trubiček nahrazujících tepny.
S  formou na bábovku Tefal Delibake 

J1640274 22 cm si užijte sladkou chuť 
úspěchu i  u  těch nejsložitějších receptů! 
Nepřilnavý povrch formy na bábovku za-
jišťuje snadné vyklopení usnadňuje pečení 
a snadno se čistí. 

Tefal Delibake vyjímací dno J1641574 
28 cm disponuje odnímatelným dnem, takže 
můžete podklad také použít jako servírovací 
talíř, což vám ušetří další mytí nádobí.

Delikatesy zn. Delibake

DELIBAKE  
FORMA NA BISKUPSKÝ  
CHLEBÍČEK 30 CM
J1640174

Pečící forma na biskupský chlebíček, 
vyrobeno z  uhlíkové oceli, pevný 
a odolný materiál s dlouhou život-
ností, nepřilnavý povrch pro snadné 
vyjmutí z formy a čištění, vyrobeno 
v Německu. Doporučená prodejní 
cena: 259 Kč

DELIBAKE FORMA NA BÁBOVKU 22 CM
J1640274

Pečící forma na bábovku, vyrobeno z uhlíkové oce-
li, pevný a odolný materiál s dlouhou životností, 
nepřilnavý povrch pro snadné vyjmutí z formy a čiš-
tění, vyrobeno v Německu. Doporučená prodejní 
cena: 399 Kč

DELIBAKE ROZKLÁDACÍ FORMA 23 CM
J1641274

Pečící forma na dort, rozkládací, vyrobeno z uhlíkové 
oceli, pevný a odolný materiál s dlouhou životností, 
nepřilnavý povrch pro snadné vyjmutí z formy a čištění, 
vyrobeno v Německu.
Doporučená prodejní cena: 339 Kč

DELIBAKE FORMA NA PIŠKOT 28 CM  
VYJÍMACÍ DNO
J1641574

Pečící forma na piškot, vyjímatelné dno, vyrobeno 
z uhlíkové oceli, pevný a odolný materiál s dlouhou 
životností, nepřilnavý povrch pro snadné vyjmutí 
z formy a čištění, vyrobeno v Německu.
Doporučená prodejní cena: 449 Kč
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Připravte se na pečení

Máte-li rádi klasiku, máme pro vás bezkon-
kurenčního pomocníka! Ruční šlehač Tefal 
Prep’Mix, takový, na jaký se spolehály už naše 
babičky, se se svým vysokým výkonem postará 
jak o lehké, tak hutné směsi.
Disponuje 5 rychlostmi, díky kterým splní 
všechny vaše potřeby. Součástí balení jsou ne-
rezové šlehací metly pro dokonalé vyšlehaní 
lehkých směsí jako je například majonéza nebo 
šlehačka a zároveň i nerezové háky, které si 
poradí se zpracováním jakéhokoli hutnějšího 
těsta, včetně těsta na chléb či pizzu.
Šlehač je jedinečný díky svému tyčovému 
nástavci v nerezovém provedení, který spo-
lehlivě nahradí jakýkoli ponorný mixér.
Tefal Prep’Mix zajistí komfort při vaření 
a díky stabilní odkládací ploše zůstane vaše 
kuchyň čistá.

PREP‘MIX+ 3V1
HT461138

Ruční mixér Tefal Prep‘Mix+, ideální pro šlehání i přípravu 
těsta, ruční mixér s výkonným motorem o příkonu 500 W, 
5 rychlostí, nastavení Turbo, 2 šlehací metly, 2 hnětací háky, 
nástavec pro ruční mixování.
Doporučená prodejní cena: 1 499 Kč

HAND MIXER  
PREPMIX+ 2V1
HT460138

Ruční mixér Tefal Prep‘Mix+, ideální pro 
šlehání i přípravu těsta, elektrický mixér 
s výkonným motorem o příkonu 500 W, 
5 rychlostí, nastavení Turbo, 2 šlehací 
metly, 2 hnětací háky, nerezová ocel. Do-
poručená prodejní cena: 1 399 Kč

HAND MIXER PREPMIX+ 3V1
HT462138

Ruční mixér Tefal Prep‘Mix+, ideální pro šlehání i pří-
pravu těsta, kuchyňský mixér s výkonným motorem 
o příkonu 500 W, 5 rychlostí, nastavení Turbo, 2 šlehací 
metly, 2 hnětací háky, nástavec pro ruční mixování, 
nerezová ocel. Doporučená prodejní cena: 1 699 Kč
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KRÁLIČÍ PAŠTIKA
• 500 g vařeného masa z králíka
• 250 g anglické slaniny v celku
• 100 g vepřového sádla
• 1 menší cibule
• 100 g nakládaného chřestu
• 2 vejce + 1 žloutek
• mletý pepř
• sůl
• sádlo na vymaštění formy
• 200 g plátků anglické slaniny 

Maso uvaříme v zeleninovém vývaru doměk-
ka (cca 1 hod), poté vykostíme a spolu se 
150 g slaniny a s cibulí umeleme dvakrát na 
masovém strojku. K umletému masu přidáme 
zbytek na kostičky nakrájené slaniny, vejce, 
žloutek, sádlo, mletý pepř, sůl, na kolečka 
krájený chřest a smetanu. Formu na paštiku 
vymažeme sádlem, vyložíme plátky anglické 
slaniny naplníme masovou směsí, několikrát 
sklepneme, zakryjeme pečicím papírem nebo 
alobalem a ve vodní lázni pečeme ve vyhřáté 
troubě na 165 °C asi 80 minut. Paštiku ne-
cháme vychladnout, vyklopíme ji a krájíme 
na porce, podáváme s bílým chlebem nebo 
toasty.

JARNÍ MENU PODLE ONDŘEJE SLANINY

JEHNĚČÍ ROLÁDA 
SE SVĚŽÍM SALÁTEM
• 1,5 kg jehněčí kýty
• 3 snítky tymiánu
• hrst plocholisté petrželky
• 100 g bílého jogurtu
• 1 lžička chilli
• 50 ml rostlinného oleje
• mletý pepř, sůl

krusta:
• 200 g panko strouhanky
• hrst bylinek (tymián, petrželka) 

Z jehněčí kýty rozkrojíme plát, který přes folii 
naklepeme a po odstranění fólie potřeme 
marinádou, kterou připravíme z nasekaných 
bylinek, jogurtu, chilli, oleje, mletého pepře 
a soli. Maso zarolujeme, svážeme provázkem, 
potřeme zbytkem marinády a dobře zabalí-
me do pečicího papíru. Necháme v lednici 
přes noc marinovat, poté pečeme ve vyhřáté 
troubě na 170 °C asi 1,5 hodiny. Ke konci 
pečení rozbalíme a dopečeme na 200 stupňů 
asi 10 minut kvůli barvě. Roládu krájíme na 
plátky a ještě horkou, těsně před podáváním, 
ji obalujeme ve směsi strouhanky a bylinek.

JARNÍ BRAMBOROVÝ 
SALÁT
• 0,5 kg malých brambor vařených ve 

slupce
• 3 jarní cibulky
• 1 svazek ředkviček
• 200 g jahod
• 200 g bílého chřestu
• 2 lžíce medu
• 4 lžíce jablečného octa
• 5 lžic rostlinného oleje 
• 2 lžíce růžového pepře
• sůl
• 300 g sýru cottage
• 100 g polníčku

 
Zeleninu a jahody nakrájíme na malé kousky. 
Z medu, octa, oleje, růžového pepře a soli 
vymícháme dresink. Vše dobře promícháme, 
na závěr vmícháme sýr cottage a polníček.

10



Pečení opravdu pro každého

Pokud patříte mezi milovníky doma upeče-
ných dobrot, ale sami máte špatné zkušenosti 
s jejich přípravou – špatně vymazaná forma 
vám z výsledku vytvořila nevzhlednou buchtu 
nebo jste váš výtvor museli dokonce jíst lžící 
přímo z formy, máme pro vás řešení. Se siliko-
novými formami Tefal CrispyBake zaručeně 
nešlápnete vedle! 

Jsou vytvořeny tak, aby vaše pečené dobroty 
byly vždy dokonalé, a navíc ještě křupavější 
než doposud.  A to hlavně díky rovnoměrné-
mu rozvodu tepla, který formy hravě zvlád-
nou. Jsou vybaveny ergonomickými držadly 
pro snadnou manipulaci. A snadná údržba je 
samozřejmostí! Formy jsou totiž vyrobeny 
z velmi praktického a pružného 100% platino-

vého silikonu, který zaručuje vysokou kvalitu 
a dokonalé výsledky. 
Formy Tefal CrispyBake jsou také velmi 
jednoduše skladovatelné, dají se kompletně 
složit, a tedy v kuchyni nezaberou místo.

CRISPYBAKE FORMA  
NA 9 MUFFINŮ 30×29 CM
J4174714

Pečící forma rozměr 30x29cm, materiál 
100% platinový silikon, pevný kovový okraj, 
ergonomická držadla, dno s důlky a mikro-
otvory. Doporučená prodejní cena: 529 Kč

CRISPYBAKE 
KRUHOVÁ DORTOVÁ FORMA 24 CM
J4170614

Silikonová dortová forma, zajišťuje dokonale rovno-
měrné pečení, snadné skladování díky možnosti formu 
složit, ergonomické držadlo a kovový okraj pro snad-
nou a bezpečnou manipulaci, praktický a pružný 100% 
platinový silikon pro odolnost a dlouhou životnost.  
Doporučená prodejní cena: 399 Kč
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Ušetřete si spoustu času a úsilí s až o 30 % 
rychlejším tyčovým mixérem, který vám 
pomůže připravit nejen jarní zelenou kré-
movou polévku. Díky špičkové technologii 
Powelix Life se dokáže poprat s jakoukoli 
surovinou. Disponuje několika nástavci, 
které zajistí hladkou texturu ať už například 
u polévek, omáček nebo šlehačky, kterou 
můžete ozdobit své pečené dobroty. Čas 
vám také ušetří ochrana proti rozstřiku 
surovin, která zajistí, že vaše kuchyň zů-

stane zcela čistá a připravená na jakoukoli 
návštěvu.

Tefal Infiny Force Pro HB95LD38 je do-
konalé 5v1. Snadné a  dokonale přesné 
výsledy vám zajistí nože s titanovým po-
vrchem, to je právě technologie Powelix 
Life. Jedinečná a svým výkonem naprosto 
účinná. Ani ty nejtvrdší suroviny nebudou 
žádný problém, s výkonem 1200 W totiž 
neexistují překážky. Mixér vydrží až dva-
krát déle a nabízí možnost mixovat o 30 % 

rychleji než jiné druhy podobných mixérů. 
Využijte i praktické příslušenství: odměr-
nou nádobu o objemu 800 ml a všestranné 
nástavce, které povolí uzdu vaší kulinářské 
fantazii. Objevte dokonalý ponorný mixér 
s ochranou proti rozstřiku surovin, díky 
které zůstane vaše kuchyně čistá. Údržbu 
vám usnadní odnímatelné části, které jsou 
vhodné do myčky nádobí.

Jarní mixování

Dvakrát delší životnost a dokonalé výsledky. 
To je chlouba značky Tefal, zajisté by si takový 
tyčový mixér každý rád doma užil. Dokonalé 
3v1, které nabízí širokou škálu možností. 
A uspokojí každou vaši touhu či potřebu. 
Vysoce přesné vícerychlostní startovací tla-
čítko vám dává naprostou kontrolu, takže je 
snadné dosáhnout jakéhokoli výsledku. Síla 
nožů s titanovým povrchem, které mají ex-
trémní odolnost, to především díky špičkové 
technologii Powelix Life. Infiny Force 3v1 
dává možnost mixovat až o 30 % rychleji, než 
tomu bývá u jeho jiných kolegů. S výkonem 
1000 W zvládne hravě i tvrdší suroviny. Po-
těší vás působivá řada funkcí a příslušenství: 
ochrana proti rozstřiku surovin, díky které 
zůstane vaše kuchyně čistá, odnímatelné 
části vhodné do myčky nádobí, odměrná ná-
doba o objemu 800 ml a všestranné nástavce 
včetně sekáčku s 500 ml nádobou, šlehací 
metly a nástavce na omáčku.

INFINY FORCE 3v1 HB943838
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INFINYMIX +
BL91HD31

Stolní mixér Infinymix+ příkon 1600 W, maxi-
mální otáčky 35000 ot/min, počet rychlostí 10, 
Powelix Life technologie, užitný objem nádoby 
1,75 l (celkový objem 2,6 l), materiál nádoby 
tritan, pulzní funkce a přednastavené programy, 
vhodné na drcení suchých plodů, smoothie, 
zeleninové pyré a drcení ledu, přenosná láhev 
600 ml a pěchovadlo, počet nádob 2 ks. Dopo-
ručená prodejní cena: 6 999 Kč

INFINY FORCE 1000 W 4V1
HB944138

Tyčový mixér Infiny Force bílý 4v1, příkon 1000 W, 1 vícerychlostní tlačítko, drcení 
ledu, sekání, šlehání a mixování, 4 nože Powelix Life technologie, nástavce vhodné 
do myčky a plynulá regulace rychlostí, materiál nohy nerez, sekáček se sekací ná-
dobou, mixovací nádoba, šlehací metla a úzká mixovací noha. Doporučená prodejní 
cena: 2 899 Kč

INFINY FORCE PRO 1200 W 5V1
HB95LD38

Tyčový mixér Infiny Force Pro 5v1, příkon 1200 W, 1 vícerychlostní tla-
čítko, sekání, šlehání, krájení a mixování, 4 nože Powelix Life technologie, 
nástavce vhodné do myčky, sekáček se sekací nádobou, mixovací nádoba, 
šlehací metla, úzká mixovací noha a nástavec na pyré.
Doporučená prodejní cena: 3 699 Kč

INFINY FORCE 1000 W 3V1
HB943838

Tyčový mixér Infiny Force příkon 
1000 W, 1 vícerychlostní tlačítko, mixo-
vání, sekání a šlehání, 4 nože Powelix 
Life technologie, nástavce vhodné 
do myčky, plynulá regulace rychlostí 
a turbo rychlost, materiál nohy nerez, 
sekáček se sekací nádobou, mixovací 
nádoba, šlehací metla a úzká mixova-
cí noha. Doporučená prodejní cena: 
2 699 Kč
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ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA @bohynekuchyne

Suroviny
• 700 g čerstvého špenátu nebo 350 g 

mraženého špenátu
• 2 lžíce pesta z medvědího česneku 

nebo 2 stroužky česneku
• 1 velká cibule
• 1 brambora
• velká hrst vlašských ořechů
• 700 ml zeleninového vývaru
• 200 ml smetany ke šlehání
• špetka muškátového oříšku
• podle chuti pepř
• 1 až 2 lžičky soli 
• 2 vejce

K servírování
• 3 plátky bílého toastového chleba
• trocha smetany ke šlehání
• chilli vločky v mlýnku

Použití čerstvého nebo mraženého špená-
tu závisí na sezoně. Při použití mraženého 
špenátu volte mražené celé nebo nasekané 
špenátové listy, ne protlak.
Podobně je to s medvědím česnekem. Ten má 
sezonu jen velice krátce zkraje jara. Když bu-
dete špenátovou polévku vařit v tuto dobu, 
použijte zhruba 30 listů medvědího česneku. 
Po zbytek roku můžete použít pesto, které 
jste si z medvědího česneku připravili na jaře. 
Kdo tuto možnost nemá, může použít klasic-
ké stroužky česneku.

Postup 
V hrnci rozehřejeme olej a přidáme nakrá-
jenou cibuli a restujeme dozlatova, přidáme 
nakrájenou bramboru a mírně osmahneme. 
Mezitím si v sekáčku nasekáme vlašské 
ořechy na hrubší kousky. Do hrnce přidáme 
čerstvý špenát a medvědí česnek, zalijeme 
zeleninovým vývarem, ochutíme solí, pepřem 
a vaříme 15–20 minut. Ke konci vaření při-
lijeme smetanu a rozmixujeme Infiny Force 
Pro 5v1. Úplně na konec přidáme ještě dvě 
vejce a promixujeme zhruba ještě 20 sekund. 
Po dokončení servírujeme do talířů, ozdobe-
né kostičkami opečeného toastového chleba, 
chilli vločkami a asi lžící smetany. Polévku 
podávejte horkou.

NAPIŠTE RECENZI A ZÍSKEJTE DÁREK! 
PLATÍ DO 30. 6. 2021 
VÍCE INFORMACÍ ZDE
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COOK4ME +
CY851130

Inteligentní multifunkční hrnec Cook4me+, objem misky 6 l, 
150 integrovaných receptů, 6 režimů vaření, LCD displej, 
funkce Keep Warm, odložený start, tloušťka misky 1.8 mm, 
odnímatelná nádoba, 3 vrstvy misky, keramický a nepřilnavý 
povrch, bezpečnostní pojistky proti přetlaku, časovač, vhodné 
do myčky. Doporučená prodejní cena: 7 699 Kč

Slavnostní menu snadno, bez kuchařky

Každý z nás si přeje trávit co nejvíce času 
se svými blízkými, a ne za plotnou při pří-
pravě hostiny. S tou vám naštěstí pomůže 
multifunkční digitální hrnec Cook4me+ 
CY851130, který zvládne připravit téměř 
vše za vás. Kromě 150 integrovaných re-
ceptů, podle kterých můžete uvařit skvělé 
pokrmy, máte i možnost vařit podle vlastní-
ho manuálního nastavení ze surovin, které 
máte zrovna v lednici. S tímto hrncem oslní 
návštěvu i úplný začátečník!

Stisknutím knoflíku jednoduše vyberete je-
den ze 150 nahraných receptů pro předkrmy, 
hlavní jídla a dezerty, nebo si nastavíte vaření 
podle konkrétní ingredience. Pokud budete 
chtít, můžete přejít na ruční ovládání a při-
pravit si vlastní recept pomocí jednoho ze 
šesti režimů, které jsou k dispozici: tlakové 
vaření, vaření v páře (včetně koše), program 

opékání, vaření, mírné vaření nebo ohřívání. 
Ať už máte chuť na omáčky, rizoto, či slad-
ký dezert, Cook4me+ hravě zvládne vše. 
Přístroj vás pomocí intuitivního digitálního 
displeje provede během vaření jednotlivý-
mi kroky. Většinu receptů z nabídky uvaříte 
s Cook4me+ do 15 minut. Je tedy ideální 
pro rychlé večeře. Sám odhadne správnou 
dobu vaření podle hmotnosti a počtu porcí. 
Díky možnosti odloženého startu si můžete 
přípravu jídla naplánovat dle vaší potřeby. 
Multifunkční hrnec umí udržet jídlo v teple, 
dokud nebude čas oběda či večeře. K dis-
pozici je i praktické tlačítko „oblíbené“, díky 
kterému budete mít nejčastěji připravované 
pokrmy na dosah ruky. Mísu i parní koš umy-
jete v myčce.

NAPIŠTE RECENZI 
A ZÍSKEJTE DÁREK! 

PLATÍ DO 30. 6. 2021 
VÍCE INFORMACÍ ZDE

VÍKO PRO UCHOVÁNÍ POTRAVIN COOK4ME+
XA612010

Příslušenství – víko pro uchování pokrmu, kompatibilní s nádobou 
multifunkčního hrnce Cook4me+, materiál plast. Doporučená pro-
dejní cena: 299 Kč

NÁHRADNÍ NÁDOBA COOK4ME+ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
XA610030

Příslušenství – náhradní nádoba, kompatibilní 
s multifunkčním hrncem Cook4me+, odolný ne-
přilnavý keramický povrch, objem 6 l, praktické 
rukojeti, lze mýt v myčce. Doporučená prodejní 
cena: 1 599 Kč
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Jaro je také časem radosti, pohody a častých 
návštěv žádajících si důkladnější přípravy, 
při kterých se nejedna hospodyně potýká 
s nedostatkem nádobí. V tuto chvíli přichá-
zí na řadu jako řešení sada hrnců Ingenio 
Authentic. Se svou optimální skladovatel-
ností a všestranností vám ušetří spoustu mís-
ta, a navíc si s hrnci hravě poradíte s každým 
pokrmem, a to jak na sporáku, tak v troubě. 
Hrnce jsou navíc vhodné i do myčky, což vám 
po vaření ušetří spoustu času. Součástí této 
řady jsou také obracečky prémiové kvality, 
se kterými se vaří jedna báseň!

Se sadou inteligentního nádobí Ingenio 
můžete péct v troubě, vařit, nebo smažit na 
sporáku, a také uchovat pokrmy pohodlně 
v lednici bez toho, že by vám pánve a hrnce 
zabíraly moc místa. To vše díky odnímatelné 
rukojeti. Ingenio má špičkový nepřilnavý po-
vrch pro zdravé vaření bez nebo s minimem 
přidaného tuku a při úklidu oceníte prosto-
rovou nenáročnost díky stohovatelnému 
designu. Ingenio je dostupné v sadách i jako 
jednotlivé díly s možností dokoupit volitelné 
příslušenství.

Ingenio, inteligentní řešení (nejen) do malé 
kuchyně

INGENIO AUTHENTIC SADA 10 KS
L6719552

10dílná sada Tefal Ingenio Authentic: rendlíky 
16/20 cm + pánve na smažení 24/28 cm + hlubo-
ká pánev 24 cm + pánev wok 28 cm + plastová víka 
16/20/24 cm + 1 rukojeť
Doporučená prodejní cena: 5 449 Kč

INGENIO EXPERTISE SADA 3 KS
L6509205

3dílná sada pánví Tefal Ingenio Expertise: 24/28 cm 
+ 1 rukojeť, snadné mytí, nepřilnavý povrch, Ther-
mo-spot. Vyrobeno ve Francii.
Doporučená prodejní cena: 1 969 Kč

INGENIO OBRACEČKA
K2060814

Obracečka Ingenio odolnost proti 
vysoké teplotě do 230 °C, lze mýt 
v myčce, odolná a trvanlivá konstruk-
ce, bez BPA a ftalátů – nenarušuje 
konzistenci ani vůni pokrmů, odol-
nost proti skvrnám, kuchyňské náčiní 
Tefal prvotřídní kvality, rozměry 33,9 
× 8,7 × 4,7 cm. Doporučená prodejní 
cena: 219 Kč

INGENIO LŽÍCE
K2060514

Lžíce mimořádná stabilita a lepší 
hygiena, odolnost proti vysoké 
teplotě do 230 °C, lze mýt v myč-
ce, odolná a trvanlivá konstrukce, 
bez BPA a ftalátů – nenarušuje 
konzistenci ani vůni pokrmů, 
odolnost proti skvrnám, kuchyň-
ské náčiní Tefal prvotřídní kvality, 
rozměry 33,7 × 7 × 5,6 cm.
Doporučená prodejní cena: 
219 Kč

INGENIO NABĚRAČKA
K2060114

Naběračka pro servírování tekutých 
pokrmů, zvýšená poloha pro mimo-
řádnou stabilitu a   lepší hygienu, 
vysoká tepelná odolnost 230 °C, 
lze mýt v myčce, odolná a trvanlivá 
konstrukce, bez BPA a ftalátů – ne-
narušuje konzistenci a   vůni jídla, 
odolnost vůči znečištění, kuchyňské 
náčiní Tefal prvotřídní kvality, rozměr 
33,7 × 9,7 × 7,8 cm.
Doporučená prodejní cena: 219 Kč

INGENIO ŠLEHACÍ METLA
K2071714

Díky červeným silikonovým drá-
tům vám metla neodře povrch 
hrnce. S  metlou se jednoduše 
míchá a snadno se omývá. Má 
odolnost proti vysoké teplotě do 
230 °C, lze jí mýt v myčce. Má 
odolnou a trvanlivou konstrukci. 
Bez BPA a ftalátů. Rozměr 29,2 
× 6,9 × 6,9 cm.
Doporučená prodejní cena:
299 Kč

INGENIO OBRACEČKA NA 
PALAČINKY
K2060914

Obracečka, lze mýt v  myčce, 
odolný a trvanlivý produkt z vy-
soce kvalitních materiálů pro 
dlouhodobou funkčnost, kuchyň-
ské náčiní Tefal prvotřídní kvality, 
32,1 × 4,2 × 7,2 cm.
Doporučená prodejní cena: 
199 Kč

INGENIO MAČKADLO 
NA BRAMBORY
K2071214

Šťouchadlo na brambory pro přípravu všech druhů pyré má inovativní zakřivený 
design pro rychlé a účinné mačkání, červený silikonový nárazník pro snadné okle-
pání o hranu nádoby, díky němuž si neomlátíte hrnec. Lze mýt v myčce, odolný 
a trvanlivý produkt z vysoce kvalitních materiálů pro dlouhodobou funkčnost. 
Vítěz ceny GOOD DESIGN AWARD. Rozměr 26,2 × 10,9 × 8,8 cm.
Doporučená prodejní cena: 359 Kč

Ochranný silikonový 
kroužek zabrání 

sklouznutí naberačky 
nebo lžíce 
do hrnce.
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Superostrý Tefal
Správná kuchyň se rozhodně neobejde 
bez kvalitního nože. Pokud stale hledáte 
takový, který by vám skvěle padl do ruky 
a zároveň nepostrádal ostrost, máme pro 
vás skvělý tip!

S všestranným nožem Tefal Ever Sharp je 
i někdy zdlouhavé krájení hračka! Je ideálním 
pomocníkem pro všechny kuchaře, ať už pro-
fesionály či úplné začátečníky. Zvládne kráje-
ní všeho druhu. Navíc zůstane ostrý navždy, 
jak už napovídá jeho název. Nůž Tefal Ever 
Sharp totiž přichází do vaší kuchyně s inte-
ligentním krytem, který se zároveň postará 

o jeho perfektní nabroušení. Navíc je vyba-
ven bezpečnostními chrániči, které navádí 
prsty mimo čepel, takže se nemusíte při jeho 
ostření bát. Díky systému uzamčení zůstane 
nůž na svém místě, dokud ho nebudete chtít 
znovu použít. Kombinace pohodlí a designu 
snadno zapadne do každé kuchyně!
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Hrnce, které vám vydrží věčnost

Každá domácnost si zaslouží rodinnou poho-
du, ale jak na to? Tu lze snad vždycky zajistit 
výbornými jídly, pod kterými se budou pro-
hýbat nejen sváteční tabule. Spousta zelena-
jících se bylinek a čerstvých produktů, které 
nám jaro přináší, se ale u plotny neobejde 
bez spolehlivého partnera – kvalitní sady 
nerezových hrnců.

Tefal Duetto+ je ideální variantou pro sku-
tečně komfortní vaření. Sada nerezových 

hrnců 2 v 1 – vaříte a cedíte v  jednom, je 
z prvotřídní nerezové oceli navržena tak, 
aby ve vaší kuchyni zestárla společně s vámi. 
Navíc jistě oceníte desetiletou záruku dlouhé 
životnosti. Součástí sady hrnců, které jsou 
vybaveny vylévacím žlábkem, je praktická 
poklice s okrajem pro cezení a bezproblé-
mové vylévání: na jedné straně velké otvory 
k cezení těstovin a na druhé straně menší 
otvory k cezení rýže. Na vnitřní straně nádob 

jsou snadno čitelné hladinové značky pro 
zjednodušení měření objemu vody. Na vněj-
ší straně jsou mimořádně odolná nýtovaná 
držadla, která krom lepší bezpečnosti celou 
řadu originálně zdobí. Nádobí je kompatibilní 
se všemi typy plotýnek včetně indukce – je 
zkrátka perfektní pro každodenní přípravu 
lahodných jídel pro celou rodinu!

Doporučená cena 11dílné sady je 4939 Kč

DUETTO+ SADA 10 KS
G719SA74

10dílná sada nerezových hrnců TEFAL DUETTO+: rendlík 16 cm + poklice, 
hrnec na dušení 18/20/24 cm, hrnec na polévku 22 cm, 10letá záruka, prvo-
třídní nerezová ocel, indukce. Doporučená prodejní cena: 4 379 Kč

INTUITION SADA 10 KUSŮ
A702SC85

Sada 10 kusů Tefal Intuition: hrnec s poklicí 22 cm, rendlík 
s  poklicí 16/18 cm, kastrol s poklicí 18/20/24 cm. Doporučená 
prodejní cena: 3 929 Kč
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Tlakové vaření je zase in!

Asi opravdu každý strávil ve své kuchyni za 
poslední rok mnohem víc času, než byl zvyklý. 
A tedy jsme měli šanci vyzkoušet, jak moc 
času poctivé domácí vaření zabere. I proto 
se zpátky ke slovu dostaly klasické tlakové 
hrnce, které umí hotové zázraky za pár chvil!
Dobrou volbou je Tefal Secure5 Neo 
P2530741 s obsahem 6 litrů, jehož součástí 

je i parní košík, který využijete při zavařová-
ní jako druhé dno. Hrnec se snadno otevírá 
jednou rukou a je bezpečný díky pěti pojist-
ným funkcím. Je vyroben z nerezové oceli 
a dá se s ním vařit na všech vařičích, včetně 
indukce, takže dokáže vyhovět veškerým 
vašim potřebám! Běžná maloobchodní cena 
je od 3079 Kč.

SECURE5 NEO 8 L
P2534441

Tlakový hrnec o objemu 8 l je zabezpečený 5 pojistkami, díky svému obje-
mu umožní přípravu až pro 8 osob. Dva programy usnadní přípravu masa 
nebo zeleniny. Vyrobeno ve Francii. Doporučená prodejní cena: 3 149 Kč.
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Každý si přeje splnit svá novoroční předse-
vzetí. Tím nejčastěji bývá zdravý životní styl, 
se kterým je bezpochyby spojeno i hubnutí 
nebo nabírání svalové hmoty. Plavková sezó-
na se sílícím slunkem blíží, tak proč s plněním 
tohoto cíle nezačít hned?
Značka Tefal přichází s inteligentní váhou 
Body Signal BM7100S6, která měří obsah 
tuku v těle a zároveň ukazuje stupnici, podle 
které poznáte, zda jste se se svým obsahem 
tuku nedostali mimo normu. Bere přitom 
v potaz vaše pohlaví, výšku, věk a samozřej-
mě váhu – takže sama vyhodnotí celkovou 
hmotnost, kterou rozdělí na tukovou hmo-

tu a hmotu neobsahující tuk. Výhodou je, 
že sleduje postupný progres, takže vám při 
opakovaném vážení ukáže změnu v nárůstu 
či úbytku tuků a svalové hmoty pomocí svě-
telné kontrolky. Zelená značí úbytek tuku či 
svalové hmoty, oranžová oznamuje stabilní 
váhu a červená nárůst svalové hmoty či tuku. 
Váha si zvládne zapamatovat až 4  profily uži-
vatelů, automaticky rozpozná, kterou osobu 
v rodině zrovna váží. Můžete si tak nastavit 
osobní limity, kterými se chcete řídit. Body 
Signal je plně elektronická váha, nabízí auto-
matické zapnutí i vypnutí, hodnoty se ukazují 
na pohodlně velkém čitelném LCD displeji 

a nášlapná plocha je dostatečně prostorná. 
Její škála je omezena až 160 kg a díky své-
mu modernímu úzkému provedení je velmi 
skladná. Jako vždy platí, že ve dvou se to lépe 
táhne – Body Signal se rychle stane vaším 
nejlepším parťákem v boji proti tukům.

Jarní restart se značkou Tefal

BODYSIGNAL
BM7100S6

Osobní váha TEFAL BODYSIGNAL na 
měření tělesného tuku se světelným 
indikátorem VISIO CONTROL. Ukládá 
až 4 profily. Doporučená prodejní cena: 
1 899 Kč

BODY UP
BM2520V0

Osobní váha TEFAL BODY UP s měřením 
tělesného tuku; měření hmotnosti, tuku 
a BMI s velkým LCD displejem; skleně-
ný povrch; ukládá až 8 profilů; nosnost 
150 kg.
Doporučená prodejní cena: 999 Kč
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Detoxikace – probuďte sílu svého těla!

Detoxikace a očista organismu by neměla 
být pouze záležitostí přicházejícího jara, 
ale spíše pravidelným rituálem na cestě 
k vašemu ideálnímu, zdravému tělu i mysli. 
Cílem detoxikace je především pročištění 
zatížených orgánů, které ustavičně pracují 
na odbourávání nežádoucích látek a toxinů, 
jejichž nahromadění často způsobuje mnoho 
nepříjemných projevů či nemocí. Postupný-
mi, leckdy i malými krůčky dokážete organis-
mus revitalizovat a obnovit životadárnou sílu.

Naprostým základem při detoxikaci je dosta-
tečný a pravidelný pitný režim, na který čas-
to zapomínáme. Přitom je naše tělo z 65 % 
tvořeno z vody, proto i mírná dehydratace 
může mít za následek únavu a malátnost. 
Pokud ale nejste fanouškem čisté vody a její 
konzumace vyžaduje zbytečné přemáhání, 
zkuste si vodu lehce dochutit třeba citrónem 
či snítkou máty. Dobrou alternativou mohou 
být i bylinkové čaje. Nápoj připravený ať už 
z čerstvých či sušených bylinek je účinnou 
detoxikační kúrou. Vhodným domácím lé-
kařem je například kopřivový čaj s vysokým 

obsahem železa. Ostropestřec mariánský 
účinně pomůže při očistě jater a přeslička 
rolní zajistí obnovu správné funkce ledvin.

Během detoxikační kúry se doporučují nasa-
dit lehká zeleninová jídla, smoothie, ovocné 
šťávy a snadno stravitelné potraviny nezatě-
žující organismus. Ovoce a zelenina obsahují 
důležité enzymy, vlákninu, vitamíny a další 
důležité látky, zásadně posilující imunitu. 
Pokud toužíte svému tělu ulevit a nabít ho 
novou energií jednoznačně je zařaďte nejen 
do dnů své detoxikace, ale i do každodenního 
jídelníčku. Vyzkoušejte například nastartovat 
ráno elixírem z mrkve, zázvoru, řepy, celeru 
a trochu citrónu a ucítíte při pravidelné kon-
zumaci příval nové síly. Nebojte se experi-
mentovat a zkoušet nové chutě, jedině tak se 
pro vás očista stane potěšením a příjemnou 
činností.

Zeleninu i ovoce můžete připravit na růz-
né způsoby. S  novinkou značky Tefal vy-
sokorychlostním mixérem Infinymix+ 
BL91HD31 zažijete ten nejjednodušší a nej-
rychlejší způsob, jak si vychutnat dokona-

lou přípravu zdravých a lahodných receptů 
v pohodlí domova. Díky vysokorychlostnímu 
motoru v kombinaci s Powelix Life techno-
logií s působivým 1600 W motorem, který 
dosahuje až 35 000 ot. /min., lze připravit 
širokou škálu receptů, od smoothie až po 
těsta na palačinky, cukroví a dezerty. Chce-
te-li dosáhnout dokonalých výsledků, nej-
prve vložte nejlehčí a tekuté přísady, poté 
přidejte nejtěžší přísady, a nakonec mražené 
potraviny nebo ledové kostky. Při zpracování 
hustších potravin použijte pěchovač, který je 
součástí balení stejně jako kuchařka, která 
obsahuje více než 50 receptů. S pěti automa-
tickými programy a manuálnímu nastavení je 
příprava vašich oblíbených pokrmů snadnější 
než kdy předtím. Nádoba z odolného tritanu 
o objemu 1,75 litrů má dostatečnou kapacitu 
pro celou rodinu. Další výhodou je praktická 
cestovní tritanová nádoba o objemu 600 ml, 
se kterou si můžete užít lahodný a zdravý 
nápoj cestou do práce nebo na výlet. 

NAPIŠTE RECENZI 
A ZÍSKEJTE DÁREK! 

PLATÍ DO 30. 6. 2021 
VÍCE INFORMACÍ ZDE
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JARNÍ SMOOTHIE 
S přicházejícím jarem potřebujeme dopl-
nit energii z čerstvých plodů ovoce a zele-
niny. Ideální snídaní či svačinou je vydatné 
smoothie, které je plné antioxidantů, co 
nám pomáhají proti stresu a jarní únavě.

Suroviny:
• 1 stonek řapíkatého celeru
• 1 mrkev
• 1 lžička bazalkových semínek
• 3 lžíce vody na namočení semínek
• 2 stonky máty
• 1 jablko
• 200 ml jablečného džusu
• šťáva z půlky citrónu
• hrst ledu

Příprava:
Řapíkatý celer, mrkev a jablko oloupeme a 
nakrájíme na kostky, vložíme do ultra vy-
sokorychlostního mixéru Tefal Infinymix+, 
přidáme lístky máty, namočená semínka 
bazalky, led a šťávu z citrónu. Zapneme na 
program smoothie. Podáváme ozdobené 
lístky bazalky.
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Křupavé mlsání, zdravě!
Každého občas honí mlsná na smažené dob-
roty. Abychom však vyšli vstříc své chuti 
a zároveň neublížili svému zdraví, nabízí se 
zde alternativa zdravého smažení v podobě 
horkovzdušné fritézy. Jednou z výhod této 
fritézy je totiž funkce smažení na mnohem 
menším množství oleje než při klasickém 
fritování.

Horkovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius 
XL 2v1 YV970815 díky unikátní techno-
logii umožňuje připravit křupavé hranolky 
a šťavnaté steaky najednou. Nejen, že do-
káže smažit zdravěji, s minimem tuku, ale 
díky unikátní technologii dvou oddělených 
varných zón hravě vykouzlí dva vynikající 
pokrmy najednou. Velmi snadno se ovládá 
díky přednastaveným automatickým pro-
gramům a obslouží i velmi početnou rodinu.

Všestranná a  inteligentní fritéza Tefal 
ActiFry Genius FZ760030 je vybavena 
exkluzivní patentovanou technologií Dual 
Motion, která vám umožní přípravu pokrmů 
snadným a zdravým způsobem. Kombinace 
horkovzdušného ohřevu a automatického 
míchání si poradí s přípravou jídel bez vaší 
kontroly. 9 programů automaticky reguluje 
teplotu, dobu vaření a také intenzitu míchání. 
Připravovat můžete téměř všechna svá ob-
líbená jídla – maso, zeleninu, omáčky nebo 
dokonce i dezerty.
Snadné a komfortní ovládání zajistí digitální 
displej s timerem a funkcí autostop. Díky této 
funkci se nemusíte obávat přepáleného jídla, 
inteligentní systém udrží optimální teplotu, 
zároveň pravidelná elektronická regulace 
teploty a tepelně izolační plášť zabraňuje 
ztrátám tepla v prostoru pro vaření. Určitě 
oceníte i jednoduché čištění fritézy, všechny 
její odnímatelné části jsou snadno omyvatel-
né a vhodné dokonce i do myčky.

Horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry XXL 
Digital EY701D15 vám dopřeje dokřupava 
fritované pokrmy bez výčitek. Zdravější ře-
šení pro smažené pokrmy bez tuku či téměř 
bez tuku. Kromě fritování nabízí i funkce pro 
zapékání, pečení či grilování. Její velký objem 
vám umožní připravit až 8 porcí, ideální pro 
přátele a rodinu. Užijte si lahodné domácí 
hranolky a další delikatesy.

Fritéza Tefal Easy Fry Classique EY201815 
je zdravou alternativou pro každodenní 
přípravu křupavých smažených pokrmů. 
Smažte, pečte a grilujte chutně, ale zdravěji 
s nízkým či nulovým použitím oleje. Velkoka-
pacitní fritovací nádoba o objemu 4,2 l umož-
ňuje připravit až 6 porcí oblíbeného pokrmu. 
Ideálně se tedy hodí k vaření pro početnou 
rodinu nebo umožní rychlou přípravu jídel 
pro posezení s přáteli.
Fritéza je vybavena technologií Air Pulse, 
která využívá cyklónové proudění horkého 
vzduchu. Díky tomu je každý pokrm na po-
vrchu neodolatelně křupavý. Nastavitelná 
teplota v rozmezí 80 °C až 200 °C a 60mi-
nutový časovač zaručuje nenáročné vaření 
se skvělým výsledkem, které zvládne každý. 
Easy Fry Classique je navíc navržen v mo-
derním designu a kompaktních rozměrech, 
které perfektně doplní kuchyňský interiér. 
Vyjímatelné díly fritézy bezpečně a snadno 
umyjete v myčce na nádobí.

Vaření nebylo nikdy jednodušší. Stačí vám 
kuchyňský zázrak 9v1 Tefal Easy Fry Oven 
& Grill FW501815, kterým nahradíte mi-
krovlnou troubu, gril, fritézu, troubu na 
pečení, sušičku potravin, pánve a  mnoho 
dalších přístrojů. Díky 8 přednastaveným 
automatickým programům: hranolky, kuřecí 
maso, steaky, ryby, pizza, dort, sušička potra-

vin a grilování bude příprava lahodných jídel 
hračka. Najde místo téměř v každé kuchyni, 
mimo jiné i proto, že je až o 30 % úspornější 
a  rychlejší než klasická trouba. V  domác-
nostech s menší pracovní plochou je velmi 
praktickým řešením, dokáže nahradit velké 
množství kuchyňských přístrojů a potěší vás 
i  svým minimalistickým designem. Nabízí 
kombinaci 9 manuálních a automatických 
funkcí v jednom pomocníkovi. Smažení, pe-
čení, grilování steaků nebo zeleniny, sušení 
potravin, pečení dezertů, zapékání a ohřívání 
nikdy nebylo snazší. Pro optimální výsled-
ky grilování u ryb, kuřete, masa a zeleniny 
využijte litý grilovací rošt s odnímatelnou 
rukojetí, který je součástí příslušenství fri-
tézy. Příslušenství doplňků zahrnuje také: 
2 pláty na sušení potravin, koš na hranolky, 
odkapávací misku, grilovací jehlu na kuře 
a zásobník oleje. Kapacita s objemem 11 litrů 
vám umožní připravit až 6 porcí najednou, 
velké rodinné obědy tak zvládnete raz dva. 
Pro přesné a vynikající výsledky využijete 
nastavitelnou regulaci teploty od 45 °C do 
200 °C. Určitě oceníte také praktický časo-
vač v sušícím režimu, který vám zajistí do-
slova bezstarostné sušení. Vyjímatelné díly 
fritézy bezpečně a snadno umyjete v myčce 
na nádobí. Řadu lahodných receptů nalezne-
te online nebo si můžete stáhnout digitální 
kuchařku do svého zařízení, a to snadným 
naskenováním QR kódu, který nalezete na 
obalu produktu.

EASY FRY XXL 5.6L DIGITAL
EY701D15

Horkovzdušná fritéza, příkon 1700 W, 
objem nádoby 5,6 l ,  materiál  nádo-
by nepřilnavý povrch, digitální dotyko-
vý displej, 4 možnosti přípravy pokrmů, 
8 automatických programů, časovač s auto-
matickým vypnutím, počet fritovacích košů 1, 
max teplota 200 °C, min teplota 80 °C, odní-
matelné části vhodné do myčky, barva černá
Doporučená cena: 4899 Kč

ACTIFRY GENIUS 1,2KG
FZ760030

Horkovzdušná fritéza Tefal Actifry Genius, příkon 
1350 W, technologie Dual Motion, 9 automatic-
kých programů, materiál nádoby s  nepřilnavým 
povrchem, počet fritovacích košů 1, 60minutový 
časovač max teplota 220 °C, min teplota 70 °C, 
barva bílá a černá, odnímatelné části lze mít v myčce, 
průhledné víko.
Doporučená prodejní cena: 6 999 Kč

ACTIFRY GENIUS XXL BLACK
AH960830

Horkovzdušná fritéza, příkon 1500 W, materiál 
nádoby s nepřilnavým povrchem, počet fritovacích 
košů 1, kapacita až 1,7 kg potravin, 9 automatických 
programů, časovač, technologie Dual Motion s au-
tomatickou míchací lopatkou, možnost nastavení 
teploty od 70 do 220 °C, displej, dotykové ovládání, 
průhledné skleněné víko, odnímatelné části vhodné 
do myčky, barva černá.
Doporučená prodejní cena: 7 699 Kč
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ACTIFRY GENIUS XL 2V1
YV970815

Horkovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius XL 2v1 se dvěma separátními varnými zónami, tech-
nologie Dual Motion, 9 automatických programů, velký dotykový displej s intuitivním ovládáním. 
Kapacita až 1,7 kg až pro 8 osob, odnímatelné části vhodné do myčky, barva černá. Doporučená 
prodejní cena: 8199 Kč

EASY FRY OVEN & GRILL
FW501815

Tefal Easy Fry Oven & Grill, zdravá horkovzdušná fritéza, 
9v1, 8 automatických programů, 7 doplňků, 11 l/ až 6 porcí, 
kontrola teploty, snadné čištění, časovač, od 45 °C do 200 °C, 
vyjímatelné díly lze mýt v myčce.
Doporučená prodejní cena: 5 999 Kč

EASY FRY CLASSIQUE
EY201815

Horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry Classique, fritéza bez oleje 
s nízkou spotřebou tuku, objem 4 l / až 6 porcí, kompaktní design. 
nastavení teploty v rozsahu 80 až 200 °C, technologie 3D Air Pulse, 
vyjímatelné díly lze mýt v myčce, výkon: 1500 W, barva černá.
Doporučená prodejní cena: 3 499 Kč
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• 100 g mrkve
• 100 g řapíkatého celeru
• 100 g cukety
• 100 g žampionů
• 2 vejce
• 100 g hladké mouky
• 200 g strouhanky
• 50 ml oleje
• 200 g zakysané smetany
• 2 stroužky česneku
• 2 jarní cibulky 
• sůl

Celer oloupeme a  nakrájíme společně 
s mrkví a cuketou, bez středové části, na 
hranolky. Žampiony nakrájíme na půlky. 
Dobře obalíme v mouce, v dobře osolených 
vejcích a strouhance. Vložíme do přístroje 
Tefal ActiFry společně s olejem a zapneme 
na program II na 15–20 minut. Zakysanou 
smetanu rozmícháme s utřeným česne-
kem se solí a s na kolečka krájenou jarní 
cibulkou.

SMAŽENÉ KOUSKY 
ZELENINY 
S ČESNEKOVÝM 
DIPEM

NAPIŠTE RECENZI 
A ZÍSKEJTE DÁREK! 

PLATÍ DO 30. 6. 2021 
VÍCE INFORMACÍ ZDE
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Revoluce v krájení

5 SEC CHOPPER 900 ML
K1320404

Mechanický sekáček, objem 900 ml, materiál plast, 
počet nádob 1 ks, bezpečnostnímu uzavíracímu sys-
tému, protiskluzovému dnu a ergonomické rukojeti 
s měkkým povrchem.
Doporučená prodejní cena: 759 Kč

Pro bleskurychlou přípravu pokrmů přišla 
značka Tefal se svým superkráječem 5 Sec-
cond Chopper. Nejrychlejší a  nejsnazší 
způsob, jak nasekat jakékoli suroviny na 
požadovanou velikost. V průhledné nádobě 
můžete snadno sledovat jejich hrubost – čím 
více totiž zatáhnete, tím jemnější bude na-
sekání. S ručním sekáčkem Tefal je příprava 
zdravých domácích pokrmů zase o  něco 
jednodušší. Jeho nezávislé nerezové nože 
a chytrá technologie zahrnující patentový 
systém posilovače pro rychlejší práci zajišťují 

jednoduché sekání surovin jedním snadným 
pohybem. Nože si také poradí se všemi druhy 
surovin, včetně masa a díky bezpečnostnímu 
uzavíracímu systému můžete být při práci 
zcela v klidu. K naprostému pohodlí přispívá 
také ergonomická rukojeť s měkkým povr-
chem a protiskluzové dno. Objem 900 ml je 
ke všemu ideálním pomocníkem při vaření 
pro celou rodinu anebo přátele.
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S jarem přichází i výletovací sezóna. Vyraz-
te s celou rodinou o volných víkendových 
dnech na vydatnou procházku probouzející 
se přírodou. Sebou se bude zajisté hodit 
malá svačinka, která se perfektně ucho-
vá v dokonale těsnících krabičkách Tefal 
Master Seal Fresh a cestovním hrnku Tefal 
Travel Mug, který je 100% těsnící, takže 
ho můžete dát do batůžku úplně bez obav.

Krabičky Master Seal Fresh vám se skla-
dováním a uchováním potravin spolehlivě 
pomohou. Jsou 100% těsnící, praktické, 
přehledné a  snadno se udržují, protože 
jsou vhodné do myčky. Díky technologii 
Freshness Seal – unikátnímu víku s pevně 
zabudovaným těsněním, zůstanou uložené 

potraviny až dvakrát déle čerstvé, při ces-
tách zase zaručí, že se vám obsah krabičky 
nesmíchá s obsahem batohu. Těsnění bez 
mezer zaručuje prostředí zcela bez bakterií, 
což prodlužuje čerstvost potravin, ty také 
izoluje od vnějších pachů. Navíc jsou 100% 
nezávadné – mají certifikát pro uchování 
dětské stravy, lze je bezpečně použít v mi-
krovlnné troubě a jsou vhodné pro uložení 
potravin do mrazničky.

Doporučená cena je od 89 korun.

Vakuová vrstva cestovního termohrnku 
Tefal Travel Mug z robustní nerezové oce-
li dokáže udržet nápoj teplý až 4 hodiny 
a studený až 8 hodin (v případě objemu 
0,36 litru), popř. až 6 hodin teplý a 12 ho-

din studený (v případě objemu 0,5 litru). 
Je 100% těsnící a nepropustný, potěší vás 
jednoduchá obsluha hygienickým otevírá-
ním pomocí jediného stisknutí, silikonový 
návlek pro lepší držení a 360° koncept, kdy 
lze pít z jakékoli strany. Navíc perfektně 
zapadne do jakéhokoli obvyklého držáku 
při cestě autem. Vezměte si svůj cestov-
ní hrnek kamkoliv s sebou. Užívejte si své 
teplé i studené nápoje v jakékoliv chvíli se 
systémem pro snadné pití. Už se nemusíte 
bát vylití díky jedinečnému systému uza-
vírání. Snadno se čistí, dokonce jej můžete 
nechat umýt v myčce. Cena od 649 korun.

Na výlety, jedině 
s parťáky Tefal

TRAVEL CUP
K3082314

cestovní hrnek 0,2 l
nerez/malinová

TRAVEL CUP
K3081314

cestovní hrnek 0,2 l
nerez/černá

TRAVEL CUP
K3083314

cestovní hrnek 0,2 l
nerez/modrá

Termohrnek objem 200 ml, materiál: nerez a plast, tepelná výdrž 
teplého nápoje 4 h, tepelná výdrž studeného nápoje 8 h, dvojitá 
stěna, vhodné do myčky, 100% těsnící, 100% hermeticky uzavřené 
a vakuová. Doporučená prodejní cena: 449 Kč
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MASTER SEAL TO GO DÓZA 
OBDÉLNÍKOVÁ NA OBĚD 1,2 L
K3100212

Dóza obdélníková na oběd 1,2 l s 3 
vnitřními miskami a táckem, mate-
riál plast.
Doporučená prodejní cena: 559 Kč

MASTER SEAL FRESH DÓZA OB-
DÉLNÍKOVÁ 1,0 L
K3021212

Odélníkový plastový box Tefal Masterseal 
s objemem 1,0 l, 100% těsnící, hygienický, 
nezávadný, vhodné do mikrovlnné trouby 
a do mrazáku.
Doporučená cena: 179 Kč

MASTER SEAL FRESH DÓZA 
OBDÉLNÍKOVÁ 0,55 L
K3021112

Dóza materiál plast, objem 0,55 l, 
silikonové těsnění, vhodné do mi-
krovlnné trouby, vhodné do myčky 
a  vhodné do mrazáku, rozměry: 
16,3 cm×11,3 cm×5,8 cm, 1 ks.
Doporučená prodejní cena: 139 Kč

MASTER SEAL TO GO DÓZA 
KRUHOVÁ 1,0 L
K3100112

Dóza na salát materiál plast.
Doporučená prodejní cena: 339 Kč
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Malí velcí pomocníci

V kuchyni jsou po ruce každý den, nejméně 
u snídaně, ale s větší pravděpodobností je 
chytíte za ucho s každou návštěvou. A pro-
tože s  jarem přichází i spousta práce, tak 
pro vás máme tip, jak se maličko za všechnu 
tu dřinu odměnit: Nadělte si rychlovarnou 
konvici, topinkovač nebo kuchyňskou váhu, 
bez které se neobejde ani ta nejlepší pekař-
ka. Tefal přináší skutečné designové kousky, 
stačí jen vybrat!
Snídaně je základ dne! Tímto pravidlem se ří-
dily již naše babičky… Narozdíl od nich si díky 
pokročilé technologii můžeme ráno v poklidu 
užít a dopřát si výbornou snídani téměř bez 
námahy. S tím vám hravě pomůžou digitální 
pomocníci Tefal.
Vychutnáte si raději šálek kávy, který vás 
ráno nastartuje nebo hrníček oblíbeného 
čaje? Ať už je váš favorit jakýkoli, správná 
teplota vody dokáže váš oblíbený nápoj 
povznést na vyšší úroveň. S intuitivní rych-
lovarnou konvicí Tefal Digital bude nápoj 
připraven vždy naprosto perfektně. Vybírat 
stupně teploty můžete úplně bez starostí 
z popálení, povrch konvice je bezpečně udr-

žován chladným, a to i po celou dobu vaření. .
Topinkovač Tefal Digital Display je ideální 
parťák pro přípravu snídaní. Dáváte přednost 
křupavému či jen lehce opečenému toustu? 
Na topinkovači si nastavte opečení tak, jako 
ho máte nejraději a vše ostatní už nechte na 
samotném pomocníkovi! Jediné, co vás může 
trápit, je otázka, zda dnes dáte přednost slad-
ké marmeládě nebo slanému sýru. Poté stačí 
jen podávat a dokonalá snídaně je na stole. 

Tefal Loft KO25 je elegantní rychlovarná 
konvice inspirovaná tradičním britským 
designem. Nejen, že hezky vypadá, ale dis-
ponuje řadou praktických funkcí, příkonem 
2400 W a objemem 1,7 litrů. Navíc má rotač-
ní základnu, která umožňuje otáčení o 360° 
a usnadňuje její používání. Prodává se ve 
variantách bílá, černá a tmavě modrá..

TOPINKOVAČ DISPLAY BLACK
TT640810

Topinkovač 850 W příkon, počet topinek 2, počet 
stupňů opékání 7, digitální displej s odpočítáváním, 
funkce opětovného ohřevu, rozmrazování, tlačít-
ko okamžitého ukončení, vysoký zdvih, centrování 
a světelná signalizace, vyjímatelná miska na drobky, 
barva černá.
Doporučená prodejní cena: 1 599 Kč

DIGITAL
KO851830

Rychlovarná konvice Tefal s objemem 1,7 l 
s digitálním displejem, 5 možností pro vý-
běr teploty, ohřev jedním dotykem, vyjíma-
telný filtr, udržování teploty po dobu 30 
min, vnitřní část z nerezové oceli, základna 
otočná o 360°, černá barva.
Doporučená cena 1 990 Kč

SENSE
KO693110

Rychlovarná konvice Tefal s di-
gitálním displejem, 5 možností 
pro výběr teploty, ohřev jedním 
dotykem, udržování teploty po 
dobu 30 min, vnitřní část z ne-
rezové oceli, základna otočná 
o 360°, bílá barva.
Doporučená cena 1 690 Kč
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RYCHLOVARNÁ KONVICE 
LOFT
KO251430

Elektrická rychlovarná konvi-
ce TEFAL LOFT s chromovými 
prvky inspirovaná klasickým 
britským designem, zásobník 
na vodu o objemu 1,7 l, základ-
na otočná o 360°. Doporučená 
cena 1 090 Kč

OPTISS PROMO CUP 
CAKES
BC5122V1

Skleněná kuchyňská váha Tefal 
Optiss na 5 kg s obrázkem cup-
caků s funkcí tara a přesností na 
1 g. Doporučená cena 599 Kč

TOPINKOVAČ LOFT
TT761138

Topinkovač, 850 W příkon, počet 
topinek 2, počet stupňů opékání 7, 
rozmrazování, tlačítko okamžitého 
ukončení, vysoký zdvih, centrování 
a světelná signalizace, vyjímatelná 
miska na drobky, barva bílá. Dopo-
ručená prodejní cena: 1 399 Kč

OPTISS PROMO CAKE 
POPS
BC5121V1

Skleněná kuchyňská váha Te-
fal Optiss na 5 kg s obrázkem 
dortíkových lízátek s funkcí tara 
a přesností na 1 g. Doporučená 
cena 599 Kč
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Kdo by si chtěl před návštěvou uhnat ostu-
du nevyžehleným oděvem? Žádná rozumná 
hospodyňka rozhodně ne! Důležité je ale 
zvolit správného pomocníka pro žehlení, 
který se hodí právě pro vás. Tak, aby se po-
staral o rychlé a precizní vyžehlení vašich 
oblíbených kousků a ušetřil vám spoustu 
času. Navíc se nemusíte obávat poničení 
svého oděvu. Značka Tefal u svých produk-
tů nabízí technologii chytré ochrany, která 
se postará o vyžehlení i těch nejjemnějších 
materiálů, jako je například hedvábí.

Tefal IXEO Power
Všestranný pomocník Tefal IXEO Power – 
žehlička s integrovaným napařovačem oděvů 
a inteligentní polohovatelná žehlící deska 
Smart Board, vám pomůže spolehlivě připra-
vit oblečení pro každou situaci. Praktické 3v1 
zahrnuje desku pro snadné žehlení, od verti-
kálního napařování, horizontálního žehlení, 
až po 30° pozici pro odstranění drobných 
záhybů. Velikost Smart Board je optimál-
ní pro všechny typy oblečení, třeba košile 
na něm vyžehlíte 2× rychleji než na klasic-
kém žehlícím prkně! Inovativní vysokotlaká 
technologie (až 5,8 barů oproti běžným 5 
barů) produkuje mimořádné množství páry. 
Intenzivní síla páry zahubí až 99,9 % bakte-
rií, odstraní zápach a osvěží prádlo, které se 
stane hygienicky čistým. Tefal IXEO Power 
je možné použít i na jemnější látky jako je 
samet nebo na hrubější materiály, s techno-

logií chytré ochrany Smart Protect lze prádlo 
z menší vzdálenosti napařit a ručně uhladit. 
Odvápnění pomocí jednoduchého vyplacho-
vání je prevencí pro dlouhotrvající výkonnost 
s perfektními výsledky. Tefal IXEO Power je 
navíc připraven za 70 sekund a voda se snad-
no doplňuje díky odnímatelnému zásobníku 
o objemu 1,1 litru. Nejen zásobník, ale i zá-
kladnu lze pohodlně vyjmout a přenášet po 
domácnosti pro osvěžení záclon či pohovky. 
Snadnou manipulaci pomocníka Tefal IXEO 
Power zajišťují malá kolečka umístěná pod 
parní stanicí. Součástí balení je také věšák 
pro snadnější napařování a textilní kartáč 
pro hrubé tkaniny.

Tefal IXEO Cube
Značka Tefal rozšířila portfolio napařovačů 

o nové řešení pro čistý a zdravý domov. S Te-
fal IXEO Cube nejen, že vyhladíte nepod-
dajné záhyby na prádle, ale zároveň budete 
horkou párou dezinfikovat všechny textilní 
povrhy: potahy sedaček, postelí, závěsy, hrač-
ky anebo zvířecí pelíšky…
Tefal IXEO Cube  je lehký a kompaktní vyso-
kotlaký napařovač, se kterým můžete kromě 
oděvů dezinfikovat i váš domov. Horká pára 
je efektivní zdroj pro ničení bakterií bez ná-
sledků – nepáchne, je šetrná k povrchům 
a s její pomocí zničíte až 99,99 % virů a bak-
terií. Sanitace domácnosti tak nikdy nebyla 
snazší. S ultralehkou žehličkou (530 g) se 
manipuluje snadno a  úklid či péče o  prá-
dlo je rychlé – žehlící plocha se rozpálí až 
na 145 °C díky výkonné vysokotlaké tech-
nologii. Tefal IXEO Cube má navíc vysoký 
průtok páry 90 g/minut a zvýšená rychlost 
až 200 g/min., oproti standardu 45 g/min. 
u ostatních napařovačů. Pára tak mnohem 
rychleji a hlouběji proniká do látky. Při úklidu 

a úpravě prádla můžete vybírat ze tří režimů: 
ECO úsporný režim, MEDIUM pro běžnou 
úpravu oděvů, MAX pro hloubkové čištění. 
Dlouhý třímetrový kabel vám navíc dopřá-
vá široký záběr úklidu při napojení v jedné 
zásuvce. Tefal IXEO Cube je připraven již 
za 70 vteřin a nikdy se vám před rychlým 
odchodem z domova nestane, že by došlo 
k uvolnění kapek z žehlící plochy. Součástí 
balení je kartáč pro silné textilie a hluboký 
průnik páry. A pokud se vám zasteskne po 
tradičním žehlení – Tefal IXEO Cube je kom-
patibilní se všemi žehlícími prkny.

Nažehlené jaro!

* Externí testy provedeny v nezávislých laboratořích, 
přiložením výrobku na bavlněnou látku a pomalým 
napařováním třikrát tam a zpět.
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NAPIŠTE RECENZI A ZÍSKEJTE DÁREK! 
AKCE PRO VYBRANÉ VÝROBKY TEFAL PLATÍ DO 30. 6. 2021 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Tefal Access Steam Pocket
Už za 15 vteřin můžete mít svoje prádlo 
hygienicky čisté a také perfektně upravené 
s ručním napařovačem Tefal Access Steam 
Pocket. Zmačkaná halenka, košile, nebo tře-
ba vlněný kabát, který je cítit kouřem, i s tím 
si hravě poradíte a vše proměníte v upravené 
a voňavé oblečení.
Ruční napařovač oděvů Tefal Access Steam 
Pocket hladce odstraní veškeré záhyby, 
pachy a  účinným napařováním (1300 W) 
s parním výkonem 19 g/min. vydezinfikuje 
oblečení, a to bez žehlícího prkna. Nahřeje 
se už za 15 vteřin, hladkých výsledků dosáh-

nete opravdu během chvíle. Potěší vás také 
elegantní a kompaktní design – díky skládací 
hlavě můžete s napařovačem oděvů pohodl-
ně cestovat, navíc jeho konstrukce je ultra 
lehká. S funkcí automatického vypínání se 
nemusíte bát, že byste při rychlém odchodu 
z domova napařovač nechali zapnutý. S na-
pařovačem oděvů se bezstarostně postaráte 
o všechny typy tkanin, ať už máte v šatníku 
kousky z nejjemnějšího hedvábí, nebo třeba 
kolem sebe v domácnosti povrchy z juty.

Tefal Pro Express Ultimate
Nový Pro Express Ultimate GV9610 je nej-
výkonnější žehličkou s parním generátorem 
od značky Tefal! Kombinuje nejsilnější parní 
ráz (až 650 g/min) pro jakkoli složité záhyby 
s ojedinělou technologií Smart Steam: inteli-
gentní čidlo, které rozpozná pohyb a žehlička 
vypouští automaticky potřebné množství 
páry. Snadno si poradíte i s nejtvrdšími látka-
mi. S vysokým parním výkonem (180 g/min) 
navíc usměrníte každý ohyb jedním tahem. 
Intuitivní ovládací panel je nově umístěn na 
držadle žehličky a vybírat můžete až z pěti 
různých kombinací páry a teploty pro růz-
né druhy látek. Na žehlení se můžete těšit 
nejen kvůli snadné manipulaci, ale také pro 

nenáročnost – s ultra tenkou žehlící plo-
chou Durilium AirGlide Autoclean je kluz-
nost zvýšena až o  33  %, namáhavost při 
žehlení je passé. Nádržka na vodu (1,9 l) je 
snadno vyjímatelná. S parním generátorem 
Pro Express Ultimate budete mít dokonale 
vyžehlené a vydezinfikované prádlo – silou 
páry zahubíte až 99 % bakterií a virů.
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Novinka

Novinka

KUPTE PARNÍ GENERÁTOR ŘADY GV NEBO IXEO 
A ZÍSKEJTE JAKO DÁREK RUČNÍ NAPAŘOVAČ. 

AKCE OD 1. 4. 2021 DO 30. 6. 2021

IXEO POWER
QT2020

Stanice napařovací žehličky TEFAL IXEO POWER 
se zabudovanou třípolohovou chytrou deskou, vy-
sokotlakou technologií, tlakem páry 5,8 barů a výko-
nem 2170 W. Doporučená prodejní cena: 10 999 Kč

PURE TEX
DT9530

Napařovač Tefal PURE TEX, exkluzivní systém 
multifunkčních nástavců pro napařovač 4v1, 
dezinfekce, odstranění záhybů, čištění a roz-
ptyl vůně, vhodné na všechny domácí textilie 
.Doporučená prodejní cena: 2 799 Kč

IXEO CUBE
UT2020

Stanice napařovací žehličky TEFAL IXEO Cube 
se zabudovanou třípolohovou chytrou deskou, 
vysokotlakou technologií, tlakem páry 5,8 barů 
a výkonem 2170 W. Doporučená prodejní cena: 
7 999 Kč

PRO EXPRESS ULTIMATE GV9610E0
GV9610E0

Vysokotlaký parní generátor Tefal Pro Express 
Ultimate [+], tlak páry 8 bar, až 650 g/min, techno-
logie Smart Steam automaticky reguluje páru pro 
dokonalé žehlení, rychlé rozehřátí, bezpečnostní 
zámek pro snadné přenášení a bezpečné skladování. 
Doporučená prodejní cena: 12 999 Kč

ACCESS STEAM POCKET
DT3030

Ruční napařovač Tefal Access Steam Pocket s vy-
soce kompaktním designem se sklopnou hlavou, 
připravený za 15 sekund, 1300 W, nepřetržitý parní 
výstup 19 g / min, lehká konstrukce, dezinfikuje, 
univerzální, 120 ml nádrž na vodu. Doporučená 
prodejní cena: 1 699 Kč

SMART PROTECT PLUS 2800 W 
MONOTEMP CC VÍNOVÁ ŠEDÁ
FV6870

Napařovací žehlička TEFAL Smart 
Protect Plus, 2800 W, 1 nastavení, 
nepřetržitý parní výkon 40 g/minutu, 
parní ráz 260 g/minutu, automatické 
vypnutí, 100% aktivní parní otvory, 
odolnost proti poškrábání. Doporu-
čená prodejní cena: 2 199 Kč

* Externí testy provedeny v nezávislých laboratořích, přilo-
žením výrobku na bavlněnou látku a pomalým napařováním 
třikrát tam a zpět.
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Proč vlastně 
žehlíme?

1. Hygiena: žehlení a napařování ničí viry, 
bakterie a choroboplodné zárodky, které 
pračka ani sušička neodstraní. To platí 
nejen pro oblečení, ale jakékoliv textilie 
v domácnosti (matrace, plyšové hračky, 
pelíšky domácích mazlíčků…).

2. Přírodní dezinfekce: žehlení a napařování 
ničí viry a bakterie přirozenou cestou, 
nemusíte tedy používat žádnou chemii.

3. Konec alergiím: žehlení a napařování 
zbavuje oblečení prachu a pylů.

4. Skvělý vzhled: žehlení vrací oblečení jeho 
tvar, abychom v něm vypadali dobře.

5. Osvěžení látek: žehlení a napařování 
zbavuje látku zápachu, např. ručníky jsou 
po vyžehlení krásně voňavé.

 
Díky žehlení a  napařování se v  oblečení 
cítíme skvěle!

Již více než rok žijeme v situaci, ve které je 
hygiena nesmírně důležitá a naše domovy 
jsou jediným místem, kde se cítíme skutečně 
bezpečně. Jak ale zajistit, že budeme doma 
skutečně v bezpečí?

Již 150 let je Tefal odborníkem na péči o prá-
dlo pomocí tepla a páry. Nyní vám přináší-
me odborné řešení pro dezinfekci vašeho 
oblečení i veškerého domácího textilu bez 
chemikálií, pouze přirozenou silou páry.

Výkon a účinnost našich žehliček a napařo-
vačů při odstraňování bakterií, virů a choro-
boplodných zárodků potvrdily externí testy 
v nezávislých a nejmodernějších laboratořích 
ve Francii i v Evropě. Podmínky testů jsou 
reprezentativní pro běžné použití doma na 
bavlněných látkách, podobné vaší obvyklé 
praxi žehlení a napařování. Testy byly prove-
deny na bakteriích (Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) i vi-
rech (Murin Norovirus, BCoV, SARS-CoV-2, 

Parvovirus). Naše řešení se ukázala jako vel-
mi účinná: pára proniká hluboko do textil-
ních vláken a ničí až 99,99 % virů, bakterií 
a choroboplodných zárodků. Proto jsou naše 
žehličky a napařovače označený tímto logem, 
které zaručuje dezinfekci vašeho oblečení 
i textilií ve vaší domácnosti.

* Externí testy provedeny v nezávislých laboratořích,
přiložením výrobku na bavlněnou látku a pomalým
napařováním třikrát tam a zpět.

Tefal IXEO Cube UT2020
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