Žijte

JINAK

Odšťavňovače

Jste zastánci čisté fresh šťávy, nebo si raději vychutnáte šťávu
plnou vlákniny? Volbu necháme jen na Vás. Vyberte si z naší
široké nabídky pomalých lisů a odstředivých odšťavňovačů.
Pokud upřednostňujete čistou šťávu bez dužiny, určitě si Vás
získá široká nabídka odšťavňovačů. Pro milovníky husté šťávy
s dostatkem vlákniny je připravena široká řada lisů.
•
•
•

MAXIMÁLNÍ dávka vitamínů
RYCHLÁ A SNADNÁ příprava
ČERSTVÉ ovocné i zeleninové šťávy

LO706x

LO711x

CE3520

LO702x

Do
poslední
kapky

Džus, smoothie
a zmrzlina

XXL plnící
otvor

Lis na ovoce a zeleninu
LO7065/66/67
Označení specialista na rybíz si zasloužil tím, že zpracuje až 1,5 kg
rybízu za pouhé 2 minuty. K tomu
má navíc XXL plnící otvor a zvládne
3 věci v jednom. Je libo šťávu,
smoothie nebo zmrzlinu? Stačí se rozhodnout a zvolit sítko.
5 999 Kč

Příkon

240 W

Velikost plnícího
otvoru

75 mm

Nádoba na šťávu

1l

Objem sběrné
nádoby

1l

Rychlost

60
ot./min.

3 barevná
provedení

LO7065

LO7066

LO7067

Maximální
výtěžnost

Antidrip

XXL plnící
otvor

XXL plnící otvor

Maximální výtěžnost

3v1

Neztrácejte svůj drahocenný čas zbytečným krájením
ovoce. Díky XXL širokému
plnícímu otvoru o velikosti
75 mm můžete vkládat celé
plody. Při přípravě oceníte ANTIDRIP, který zabrání
vzniku nepořádku.

Lis má až o 30 % větší výtěžnost oproti běžným odstředivým odšťavňovačům.
Vzniklý „odpad“ můžete využít třeba do zeleninových
karbanátků nebo müsli tyčinek, které pouze upečete
v troubě a je hotovo.

Sada sítek umožňuje v lisu
připravit téměř cokoliv.
V letní sezoně můžete zpracovat ovoce několika způsoby. Dopřejte si domácí
čerstvý
džus,
smoothie
plné vitamínů a nebo zmrzlinu v pohodlí domova.

Odšťavňovač FRESH
LO7026/27/28

Odstředivá
síla

XXL plnící otvor o velikosti 72 mm
zvládne celé plody, aniž byste
se zdržovali krájením. S příkonem
1 000 W zvládne připravit až 1 l čerstvé šťávy a praktický uzávěr ANTIDRIP zabrání vzniku nepořádku.

XXL plnící
otvor

1 299 Kč

Příkon

1 000 W

Velikost plnícího
otvoru

75 mm

Nádoba na šťávu

1l

Objem sběrné
nádoby

1,8 l

Rychlost

16 800
ot./min.
LO7026

XXL plnící otvor

1000 W

LO7027

Click Antidrip

LO7028

Lis na ovoce a zeleninu
LO7110/11/12

Výhodná
cena

Nízkootáčkový lis pracuje na dvoufázovém odšťavňování. V první fázi
suroviny drtí a v druhé zbylý odpad
lisuje pro maximální efekt odšťavnění.
Praktický ANTI DRIP zabrání vzniku
nepořádku při odšťavňování.
1 899 Kč

Příkon

120 W

Velikost plnícího
otvoru

45 mm

Rychlost

55
ot./min.

Lis na citrusy
CE3520
Lis na citrusy pracuje na velmi jednoduchém pákovém principu. Stačí
položit polovinu jakéhokoli citrusu na
odšťavňovací kužel a stisknout páku.
Za pár vteřin máte plnou sklenici šťávy
plné vitamínů.
1 499 Kč

Příkon

160 W

Objem nádoby

750 ml

Hlučnost

68 dB

LO7110

LO7111

LO7112

Poctivá
šťáva

Smoothie
mixéry
Vybrat si můžete jak ze stolních mixérů, tak z menších
„přenosných“ smoothie mixerů. Výhodou stolního mixéru je
větší objem nádoby, přednastavené programy a velmi ostré
nože. U menších smoothie mixérů lze nápoj připravit v nádobě
na pití, ze které si můžete koktejl ihned vychutnat nebo vzít
s sebou. Všechny nádoby jsou BPA free.
•
•
•

Nápoje nabité ENERGIÍ
MAXIMÁLNÍ dávka vitamínů
ŠIROKÉ VYUŽITÍ bez námahy

SM3050
SM8000

SM339x

SM3410

SM338x

Specialista
na RAW
stravu

Dotykové
ovládání

Fresh&Nutri
Smoothie mixér
SM3050
Smoothie mixér se sliderovým ovládáním a 6 přednastavenými funkcemi
pro jednoduché mixování. Šest speciálních nožů z japonské karbonové
oceli a 33 000 otáček za minutu zajistí
dokonalý výsledek. Okamžitě.

33 000
otáček/min.

4 999 Kč

Příkon

1 500 W

Objem nádoby

2l

Rychlost

33 000
ot./min.

Počet funkcí

6

2l tritanová
nádoba

Nože z japonské
karbonové oceli
6 programů
Ovládání
pomocí slideru

Sliderové ovládání

6 programů

33 000 otáček/min.

Naprosto intuitivní a jednoduché ovládání. Stačí jemný pohyb prstu, či dotyk na
ovládacím panelu a regulujete otáčky či nastavujete
program. Senzory rozeznají
doteky, i když máte zrovna
ruce od mouky nebo těsta.

Speciální
programy
pro
RAW stravu plus dva doplňující programy pomůžou
s jakýmkoliv nápadem a receptem. Programy: Polévka,
Smoothie, Ořechy, Zmrzlina,
Led a Pulse. Samozřejmostí
je i manuální ovládání.

Ohromující rychlost a výkon – 33 000 otáček za
minutu. Suroviny jsou díky
neskutečné rychlosti otáček rozsekány do jemného
smoothie či krému. Tato
rychlost sekání umožňuje
i „mletí“ mouky.

Chopper
a
mlýnek

Všestranný
mixér

Fresh&Nutri Smoothie
mixér, chopper, mlýnek
LO7065/66/67
Všestranný smoothie mixér, ve kterém
uděláte cokoliv. S příkonem 700 W je
v jeho kategorii nepřemožitelný silák.
Tritanová lahev slouží přímo k mixování, jednoduše vyměníte nože za víčko
a můžete vyrazit.
1 999 Kč

Příkon

700 W

Objem lahví

2x 570 ml
1x 400 ml

Objem chopperu

1 200 ml

Rychlost

23 000
ot./min.

SM3391

SM3392

SM3393

Mlýnek

Chopper
1 200 ml

Mixér a chopper

Mlýnek

Sada lahví

Ulehčete si práci v kuchyni
díky praktickému chopperu.
Díky němu si můžete připravit pomazánky, přesnídávky,
nadrtit led a ořechy. Dokonce naseká i maso! Dvojitý
nůž si hravě poradí s každou
surovinou.

Není nad to si každý den dopřát čerstvě umletou kávu.
Mlýnek umele kávu jemně
nebo nahrubo – záleží jen
na Vás a délce mletí. Kromě kávy pohodlně zvládne
i různé druhy ořechů, koření
a máku.

Řada SM3390 obsahuje
3 plastové mixovací nádoby
s protiskluzovým gripem,
které jsou vyrobené z tritanu a nesou označení BPA
free. Tritan je bezpečný pro
Vaše zdraví a dá se i biologicky rozložit.

Smoothie maker Active Smoothie
SM3380/85/86/87

Parťák
na cesty

Můžete si vybrat z 6 barev a dvou typů
provedení. Je libo „rodinné“ nerezové
provedení se třemi lahvemi nebo dáte
raději přednost barevné vychytávce?
Set obsahuje 3 plastové BPA free nádoby s protiskluzovým gripem.
1 299 Kč

Příkon

500 W

Objem lahví

2x 570 ml
1x 400 ml

Rychlost

23 000
ot./min.

SM3380

SM3385

SM3386

SM3387

Smoothie maker Active Smoothie
SM3380/85/86/87
799 Kč

Příkon

500 W

Objem lahve

570 ml

Rychlost

23 000
ot./min.

SM3381 SM3382 SM3383 SM3384

Smoothie mixér
SM8000

Designový
klenot

Smoothie mixér se 3 přednastavenými
programy a BPA free 2 l nádobou Vás
zaujme především robustním nerezovým tělem a kvalitním zpracováním.
Z praktického hlediska Vás zajisté potěší ergonomické pákové ovládání.
EXKLUZIVNÍ
KUCHAŘKA
v balení

5 999 Kč

Příkon

1 600 W

Objem tritanové
nádoby

2l

Rychlost

33 000
ot./min.

Smoothie mixér
SM3410
1 999 Kč

Příkon

1000 W

Objem skleněné
nádoby

1,5 l

Rychlost

22 000
ot./min.

Ledové
osvěžení

Sušičky
potravin
Sušení ovoce či zeleniny je jeden z nejzdravějších způsobů
jejich konzervace. Zaručí nejen kvalitní uchování surovin,
ale hlavně vysoký obsah vitamínů a minerálů. Při sušení se
nepoužívají žádné nezdravé konzervační látky ani cukr.
V sušičce můžete usušit téměř všechno ovoce, kořenovou
zeleninu, houby, bylinky, šípky nebo třeba květiny.
•
•
•

BEZ KONZERVANTŮ
VARIABILNÍ využití
RAW stravování

SO1025

SO1020
SO1060

SO3000
SO4000

SO2020

Síla
slunce

Přirozené
sušení

Profesionální
sušička ovoce
SO4000
Nová generace sušení spočívá v INFRA záření, které se dá přirovnat k slunečním paprskům. Potraviny jsou tak
sušeny stejně přirozeně jako na sluníčku, akorát bez škodlivého UV záření.
Můžete si nastavit, zda chcete sušit
s INFRA nebo s HEATER (bez INFRA).
7 999 Kč

Příkon

500 W

Nastavení
teploty

35–75 °C

Časovač

1–99 hodin

Počet sušících
plat

5 ks

INFRA
záření

Ruční
program
5 přednastavených
programů

5 programů

INFRA záření

Ruční program

Sušička má celkem 4 programy pro sušení a 1 pro
sterilizaci. Můžete si vybrat
ze speciálních programů na
ovoce, zeleninu, maso nebo
jogurt. Poslední přednastavený program sterilizace sušičku krásně vyčistí za Vás.

Infračervené záření suší
rychleji a zachovává v potravinách více vitamínů, enzymů, minerálů a vlákniny
než běžné sušení bez INFRA. K sušení Vám poslouží
5 nerezových plat, které můžete mýt v myčce.

Pokud
nechcete
využít
žádný z přednastavených
programů, můžete zvolit
ruční program, u kterého
si nastavíte čas i teplotu.
Teplotu můžete nastavit od
35°C do 75°C. Čas sušení je
možný až 99 hodin.

Super
rychlá

Jerky
specialista

Profesionální
sušička ovoce
SO3000
Sušička Vám pomůže uskladnit úrodu
i ve větším objemu. Vaší fantazii se
meze nekladou. SO3000 hravě zvládne usušit i těstoviny, květiny, maso,
a lze ji použít i k výrobě chutných pamlsků pro domácí mazlíčky.
Rychlejší
sušení o 30 %

6 999 Kč

Regulace času
a teploty

Příkon

1 000 W

Nastavení
teploty

35–70 °C

Časovač

1–99 hodin

Počet sušících
plat

5 ks

Nerezová plata

Rovnoměrné
rozložení tepla

Regulace času a teploty

Nerezová plata

Rychlost

Na přehledném LED displeji
si sami nastavíte jak dlouho a na kolik stupňů chcete
sušit. Teplotu můžete pohodlně regulovat v rozmezí
od 35°C do 70°C. Digitální
časovač lze nastavit až na
99 hodin.

Předností nerezových plat
je vyšší odolnost oproti
platům plastovým. Jednou
z dalších výhod je to, že se
nahřívají a tím urychlují proces sušení. Výsuvná plata
Vám usnadní kontrolu sušených potravin.

Sušička ovoce SO3000 Vás
mile překvapí svou rychlostí. Potraviny jsou usušené až
o 30% rychleji než v ostatních sušičkách. To vše díky
dvěma ventilátorům, které
rovnoměrně rozloží teplo do
celé sušičky.

Sušička ovoce RAW s časovačem
SO2020

RAW placky

Ideálním parťákem pro RAW stravu.
Součástí sušičky jsou RAW tácky, které Vám s přípravou stravy pomůžou.
Je také vybavena časovačem a LED
displejem, na kterém můžete pohodlně regulovat teplotu od 35 do 70°C.
1 999 Kč

Příkon

500 W

Časovač

1–48 hodin

Počet sušících
plat

9 ks

Sušička ovoce IN TIME s časovačem
SO1060
Můžete si nejen pohodlně regulovat
teplotu od 35 do 70 °C, ale navíc si
nastavíte i čas. Další vychytávkou je integrovaný ventilátor, který napomáhá
rovnoměrnému sušení ve všech patrech sušičky.
1 899 Kč

Příkon

230–260 W

Časovač

1–72 hodin

Počet sušících
plat

9 ks

Šetří místo

Sušička ovoce XXL
SO1025

Pro maximální
množství

Pomocí sušičky Concept SO1025 XXL
si můžete na zimu nachystat sušenou
zeleninu a houby do polévky, i chutné
zdravé křížaly z jablek, švestek nebo
hrušek.

1 699 Kč

Příkon

230–260 W

Nastavení
teploty

35–70 °C

Počet sušících
plat

12 ks

Sušička ovoce GOBI 9+
SO1020
U velkokapacitní sušičky SO1020
GOBI 9+ můžete pohodlně regulovat
teplotu od 35 do 70 °C. Další vychytávkou je integrovaný ventilátor, který
napomáhá rovnoměrnému sušení ve
všech patrech sušičky.
1 199 Kč

Příkon

245 W

Nastavení
teploty

35–70 °C

Počet sušících
plat

9 ks

Bestseller

Odšťavňovače

Smoothie
mixéry

Sušičky
potravin
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