
 SSAADDAA  OOPPTTIIMMUUMM    

  
Optimum II Naběračka, Měchačka, Servírovací lžíce, Sběračka, Obracečka, Silikonová stěrka II, 

Optimum II Kleště, Optimum hrazda 
 

 
 

 
Nová vylepšená řada kuchyňských pomocníků představuje moderní a pokrokovou sadu kuchyňského 
náčiní s výrazným a poutavým vzhledem, která vám zajistí pohodlnou a nenáročnou přípravu jídel. 

▪ Všechny výrobky ze sady kromě kleští byly vyrobeny za pomocí technologie 2C, která 
kombinuje měkký klín v úchytové části spolu s pevnou rukojetí, a tak poskytuje pohodlný, 
ergonomicky tvarovaný úchyt, který neklouže v ruce.  

▪ Novinkou je barevné odlišení měkké části rukojeti, která má u každého náčiní ze sady jinou 
barvu, což vám pomůže snadno rozpoznat jednotlivé výrobky navzájem. 

▪ Barva a tvar každého „pomocníka“ byly přizpůsobeny jeho konkrétnímu použití. A to spolu 
s černou barvou, která byla použita pro převážnou část výrobku, minimalizuje možné 
skvrny, které se mohou objevit při použití např.rajčatové šťávy nebo kari omáček. 

 
 

Uložení výrobků: 
 

▪ Díky speciální odkládací nádobě můžete mít všechny „pomocníky“ stále po ruce. Jejich tvar 
je zároveň optimalizován tak, že jsou úzké a dobře skladné, takže vám při uložení v kuchyni 
nezaberou místo. 

▪ Barevná rukojeť vám také usnadní najít konkrétní náčiní v šupleti, když jej zrovna potřebujete 
použít při vaření. 

▪ Všechny „pomocníky“ lze také zavěsit na otvory v rukojeti.  
 
 
Možnosti použití: 
 

▪ Vhodné pro použití jak na teflonové, tak pánve bez teflonové povrchové úpravy 
▪ Speciálně navrženy k užití s výrobky Ultra Plus a Micro Plus 
▪ Kvůli možnému poškrábání nedoporučujeme používat metličku na výrobky Ultra plus/ Micro 

Plus 
 
 
 
 
 
 
 



POPIS VÝROBKŮ: 
 

SSeerrvvíírroovvaaccíí  llžžííccee  
Nově navržený tvar má plochou přední část pro snadnější servírování a hlubokou lžíci pro nabírání. 
Tyto vlastnosti předurčují lžíci k univerzálnímu použití. Je ideální k servírování teplých a studených 
jídel jako jsou brambory, těstoviny, rýžové pokrmy, zelenina, omáčky, saláty nebo dezerty. 
 

SSiilliikkoonnoovváá  ssttěěrrkkaa  
Nová verze klasické silikonové stěrky ve světlé barvě a nadčasovém designu je ideální k míchání 
těsta, pro vytření těsta mísy nebo k získání smetany či pomazánky z nádoby. 
 

OObbrraacceeččkkaa 

Je tvarově dokonalým nástrojem k rychlému otáčení a obracení jídla. Díky zakulaceným úhlům a 
zkoseným hranám vás nezradí ani v těch nejnáročnějších a vypjatých situacích. Obracečka je ideální 
například na palačinky nebo smažená vejce. Obdélníkový otvor uprostřed slouží k odkapávání 
nadbytečného tuku. 
 

KKlleeššttěě  
Tyto kleště snadno uchopí a obrátí maso, saláty a v podstatě cokoliv vás napadne. Díky speciálnímu 
designu špičatých kleští s malými hroty uvnitř a neklouzavému povrchu uchopí bez námahy klobásky, 
párky i menší porce jídla aniž by vám vyklouzly zpět. 
Můžete s nimi také bezpečně vyjmout horké toasty, aniž byste si popálili prsty. 
 

NNaabběěrraaččkkaa  IIII  
Nová naběračka má stejný objem jako původní naběračka ze sady Optimum a je ideální na 
servírování polévek, omáček, teplé zeleniny, masa, atd. 
Naběračka má speciálně tvarované rohy se zkosenou hranou, čímž umožňuje snadné nalévání 
z obou stran. Přední hrana je ostrá, aby umožnila snadné nabírání z nádoby i jejích okrajů.  
 

SSbběěrraaččkkaa  IIII  
Sběračka má přizpůsobený průměr a hloubku lžíce, stejně tak jako vnitřní otvory a díky tomu s ní 
snadno a rychle vyjmete a scedíte potraviny různých velikostí a tvarů. Otvory byly navrženy také tak, 
aby se s pomocí sběračky lehce sbírala pěna, která vzniká při vaření masa. 
Lze ji také použít dohromady s naběračkou k cezení menších množství: tato kombinace je ideální 
například k nabírání masových kuliček z rajské omáčky.  
 

MMěěcchhaaččkkaa  IIII  
Je vybavena otvorem uprostřed, díky kterému klade menší odpor a umožňuje důkladné míchání 
surovin. Je skvělým pomocníkem při míchání těsta nebo jiných surovin s větší hustotou. Ostré hrany 
umožňují dostat těsto i z okrajů mísy nebo hrnce. Je ideální také jako „ochutnávací“ nástroj. Díky 
rovné přední hraně a oválnému vystouplému tvaru kolem díry uprostřed nedojde k odkapávání 
testovaných ingrediencí nikde kolem. 
 
Údržba: 
 

▪ Lze mýt v myčce na nádobí 
▪ Všechny výrobky odolávají teplotám do 200 stupňů 
▪ Není doporučeno nechávat náčiní v pánvi při vaření 

 
 
 


