
Micro pro gril



Micro pro gril

Inovativní řada Micro pro přináší zcela nové 

hodnotové propozice pomocí unikátní technologie; 

pouze jeden výrobek umožňuje grilování, gratinování 

a přípravu vašeho pokrmu v mikrovlnné troubě.

Tento chytrý výrobek je velmi pohodlný,

všestranný, snadno ovladatelný, což šetří čas a 

prostor. Ideální pro městské spotřebitele, a dokonce 

také pro studenty, kteří většinou vlastní pouze 

mikrovlnnou troubu na svých kolejích!
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Micro pro gril

Čtyři silikonové nohy k 

vyvýšení Micro pro grilu 

tak, aby jeho výška v 

mikrovlnce byla 

dostačující k zahřátí 

topnými tělesy a 

uvaření jídla.

Nerezová ocel, která 

se ohřívá pomocí 

susceptorů a griluje 

potraviny z obou 

stran, nahoře a dole.

Susceptors (topná tělesa) v krytu a 

v nádobě se zahřívají do 220 °C, 

aby bylo možné dosáhnout 

dozlatova upečených pochutin!

Nepřilnavou vrstva Eterna ve 

vnitřní straně nádoby a krytu 

pro snadnou manipulaci, 

podávání a čištění.
Velká rukojeť

ke snadnému 

uchycení víka 

i v chňapce.
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Základna

• Využitelná kapacita 1,5 l. Pohodlně navržen tak, 

aby existovala všestrannost při grilování a pečení 

potravin!

• Obdélníkový tvar, který umožňuje snadno umístit 

zaoblené a dlouhé tvarované potraviny.

• Zvednutý do centrálního prostoru s lemováním, 

které sbírá přebytečný tuk a šťávy pro dokonalé 

grilování.

• Silikonová výztuž kolem okraje, která vyčnívá 

směrem ven na koncích ke vzniku 2 

ergonomických rukojetí.

• 4 silikonové nohy, které umožňují optimální 

rozložení mikrovln a působí jako třínožka.
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Víko
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• Zvenčí je kompletně pokryto silikonem pro 

bezpečnou a ergonomickou manipulaci.

• Obdélníkový tvar, který umožňuje pozici vaření 

2: Kompletní grilování (nižší) a Gratinování 

(horní).

• Piktogramy označují polohy vaření.

• 2 protáhlé nohy na 2 protilehlých stranách, které 

brání jakýkoliv kontakt mezi krytem a základním 

kovovým povrchem.

• Jedna velká centrální silikonová rukojeť, která 

umožňuje vyjmutí a položení víka i za použití 

chňapky.



Jak to funguje?

Ergonomická část

Část k vaření

Topné těleso

Funkční oblast
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Micro pro grill využívá mikrovlny k rychlému zahřátí, aby zajistil křupavé

a dozlatova připravené pochutiny; srovnatelné s výsledky z pece nebo

tradiční grilovací pánve.

Tyto výborné výsledky jsou možné, protože Tupperware Micro pro grill

transformuje mikrovlnné energie na tepelnou energii a současně

odpuzuje mikrovlny z potravy.

1. Topné těleso: feritové-silikonové směsi (Susceptor) 

konvertují mikrovlnné energie na tepelnou energii. To 

zajišťuje, že výrobek dosáhne teploty kolem 220 °C a 

udržuje ji.

2. Část k vaření: nerezová ocel, která se ohřívá pomocí 

susceptorů a griluje potraviny jak z horní a dolní části.

3. Ergonomické a funkční oblasti: silikon slouží k pokrytí

Susceptoru, k izolaci dotykových bodů z nerezové oceli 

a vyvýšení Micro pro grilu, aby se nedotýkal povrchu 

mikrovlnné trouby.



Od grilování ke gratinování
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Micro pro gril má unikátní systém, 

který umožňuje 2 pozice:

1) Kompletní grilování 

2) Gratinované nebo „křupavé“ vaření

Proč je to důležité: gratinování je 

jedinečný rys uvedený na trhu v tom, 

že umožňuje náš výrobek nejen pro 

grilování masa a zeleniny, ale také k 

pečení.
Gratinování

Kompletní grilování

Jak to funguje: Kryt je obdélníkový a 

má římsu na podélné ose. Je-li kryt 

otočený o 90 stupňů, římsa spočívá 

na horní části nádoby.



Kov v mikrovlnné troubě

➢ Micro pro gril je bezpečný:

➢ Speciálně navržený s kulatými a hladkými tvary, které 

zabraňují jiskření.

➢ Silikonový povlak na okrajích, aby se zabránilo kontaktu 

s kovovými stěnami.

➢ 4 silikonové nohy, které zvyšují spodní část kovové 

nádoby zespodu mikrovlnné trouby, čímž brání jejímu 

kontaktu.

➢ 2 prodloužené nohy ve víku, aby nedošlo ke kontaktu 

mezi víkem a spodním kovovým povrchem během 

procesu vaření.
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Použití

Micro pro grill je velmi snadný a intuitivní k použití:

1. Umístěte potraviny, které chcete grilovat nebo vařit v základně

2. Umístěte kryt v příslušném směru:

1. Pro kompletní grilování:

2. Pro gratinování:

3. Umístěte do mikrovlnné trouby na max 20 min při max 1000 W.
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Krok za krokem

1640 315€



Krok za krokem
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Použití

✓ Maximální doba: 20 minut najednou

✓ Maximální výkon: 1000 W

✓ Nepoužívejte jej v běžné troubě, sporáku nebo s funkcí grilování.

✓ Pro předehřev při grilování masa: vždy s jídlem uvnitř. např. 

chleba nebo zeleniny.

✓ Můžete použít olej; lepší je očistit potraviny předem.

✓ Nepřeplňte; nakrájejte potraviny na malé části a umísťujte 

stejnoměrné vrstvy potravin.
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Použití

✓ Používejte chňapku, pokud je výrobek horký (po vaření v 

mikrovlnné troubě).

✓ Doporučujeme ruční mytí.

✓ Respektujte 5 cm vzdálenost.

✓ Nekrájejte uvnitř výrobku. Zachovejte povrch Eterna!

✓ Nepoužívejte ostré náčiní nebo čistící prostředky.

✓ Při přípravě nejrůznějších přísad, začněte s těmi, které se 

třikrát déle vaří.
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