
SSAALLÁÁTTOOVVÝÝ  KKAARRUUSSEELL  

  

 
 
Salátový karusel představuje multifunkční výrobek určený k odstřeďování salátu, jeho uchovávání 
pod víkem v chladničce, nebo servírování pochutin na prostřeném stole.  
 
Rozměry: Objem: 4 l  Průměr:  25,5 cm 

Výška s otočným mechanismem: 18,0 cm 
Výška s víkem:     14,7 cm  

Popis výrobku: Salátový karusel se skládá z: nádoby, síta, víka s otočným mechanismem 
a víka, které uzavírá nádobu vzducho-a vodotěsně. 

 Nádoba je dostatečně prostorná, aby v ní mohl být salát důkladně odstředěn. 
 Tvar síta a otvory v něm pomáhají odvádět při točení vodu. 
 Pro vysušení salátu vložte síto do nádoby a přikryjte víkem s otočným mechanismem tak, aby 

zapadly výstupky víka a síta do sebe. Pak lehce točte kličkou ve víku – tím se roztočí také síto se 
salátem. Konstrukce otočného mechanismu v jednom z vík je důmyslná, neboť síto po nasazení 
do nádoby a točením kličky získává velice vysokou rotaci. Točení sítem tak vyžaduje skutečně 
malé úsilí. 

 Kličkou lze pohodlně točit jednou rukou, zatímco druhou rukou si můžete přidržovat nádobu, která 
má navíc čtyři protiskluzové výstupky na spodní části dna. 

 Na vrchní straně víka s otočným knoflíkem se nacházejí dvě prohlubně, které usnadňují vyjmutí 
víka.  

 Při uložení Salátového karuselu vložte do nádoby nejprve síto, potom vložte víko s otočným 
mechanismem vzhůru nohama (tedy kličkou do nádoby) tak, aby zapadly výstupky síta a víka do 
sebe, a přikryjte druhým víkem. Opětovné vyjmutí víka s otočným mechanismem z nádoby 
usnadňují tři otvory ve spodní bílé části tohoto víka.  

 Druhé víko uzavírá nádobu vzducho- a vodotěsně a je ve střední části vypouklé, což vytváří 
dostatek místa i pro větší salát uložený v nádobě. Pokud je nádoba uzavřená tímto víkem, můžete 
v ní potraviny také bezpečně převážet. 

 Při čistění víka s otočným mechanismem můžete také spodní bílou část sundat – stiskněte k sobě 
dva zelené výstupky ve spodní části víka a poté vyjměte bílou spodní část víka. 

 Výrobek Salátový karusel lze mýt v myčce na nádobí. 
  

Možnosti použití 
 Salátový karusel lze používat k: 

 Odstředění salátu a jeho následnému servírování, k odstřeďování bramborových hranolků 
před smažením.  

 Uchovávání a servírování – potraviny v nádobě uzavřete víkem a uchovejte je tak 
v chladničce. Z chladničky ji můžete kdykoliv vyjmout a ihned připravené pochutiny 
podávat. 

 Rozmrazování potravin – vložte mražené potraviny do síta v nádobě, přikryjte je a nechte 
rozmrznout. Voda se tak zachytí na dně nádoby a rozmrazované potraviny v ní tak 
nebudou zbytečně ležet. 

 Kempování – tvar nádoby a vzducho- a vodotěsně uzavírající víko předurčují Salátový 
karusel také k uchovávání a převážení potravin při kempování či plavení se na lodi. 
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