
TTOORRNNÁÁDDOO   

 
Ochuťte si život s Tornádem!  
Tornádo je  lehké a kompaktní, potřebuje pouze minimum místa ve skříňce, zásuvce, nebo na kuchyňské lince. Snadno 
se používá, stačí jednoduše zatáhnout za šňůrku s úchytem, a jídlo tak připravíte snadno, rychle a zdravě! 
 
Vývoj výrobku: 
•Výzkum probíhal 5 let a testoval širokou škálu návrhů založených na výrobcích Ruční šlehač, Ruční kráječ a dalších 
úplně odlišných výrobků. 
•Pojetí Tornáda kombinuje Ruční kráječ a tahací mechanismus, s jehož pomocí je vyvinuta větší rychlost, ale zároveň 
využívá zapadávací princip spojení víčka a spodní nádobky pro bezpečné uzavření. 
•Tornádo má: 
–vysoký krájecí potenciál, používající 3 ostré břity, v kombinaci s jejich vysokou rotací 
–mechanickou pevnost 
–bezpečné spojení jednotlivých komponent 
–pohyblivé komponenty jsou vyrobeny z materiálu, který je odolný proti opotřebení 
–zvláštní materiál, ze kterého je vyrobena šňůrka. 
•Podpora výzkumu: 
–všechny komponenty byly prozkoušeny pomocí testovacích forem, aby byla zajištěna: 
•funkčnost a výkonnost výrobku 
•trvanlivost pojetí 
•chytrý postup 
•správný výběr materiálu 
–Od začátku projektu před 3 lety byla provedena spousta testovacích použití 
–Zkušenosti s vysokou funkčností Ručního kráječe 
–V průběhu vývoje byly testovány zkušební formy 
 
Popis výrobku: 
•S Tornádem je příprava jídla rychlá a zábavnější, protože se snadno používá a čistí a připravené ingredience dodají 
jídlům intenzivnější chuť. 
•Tornádo je ideálním pomocníkem na sekání čerstvých bylinek jako je bazalka, koriandr, kopr, estragon, máta, petržel a 
další … 
•Umožňuje zdravé vaření. S použitím čerstvých bylinek dodáte chuť a budete potřebovat méně soli. 
•Skládá se ze 3 hlavních komponent: 
–víčko (které má 2 části: spodní a horní) 
–sekací část se 3 břity 
–základní nádobku s protiskluzovým dnem. 
•Je vybaven novým systémem pro snadné sekání bez námahy! Zatažením za provázek se držák se 3 břity začne otáčet. 
Silou jakou za provázek taháte a počet opakování ovlivní, jak jemně budou bylinky nasekány. 
•Ergonomicky vytvarované víčko zajistí snadný úchyt a je vhodné jak pro leváky, tak pro praváky.  
• Vnitřní nástavec je vybaven držákem se 3 ostrými břity, které nepodléhají korozi a umožní jemně nasekat bylinky. 
•Spodní část nádobky je vybavena protiskluzovým materiálem, aby při použití neklouzal na podložce a byl stabilní. 
Víčko lze bezpečně nasadit na nádobku díky speciálnímu systému s drážkami, do kterých zajedou výstupky na horní 
straně uvnitř nádobky. 
Základní nádobka je průhledná, pro snadnou viditelnost, jak jemně jsou ingredience nasekány. 

• V průměru 12 x zatáhnete za provázek, aby se ingredience nasekaly 
•  1 zatažení odpovídá 8 otočením nástavce s břity 
•  Nástavec má 3 ostré břity 

A to všechno dohromady se rovná … 12 x 8 x 3 = 288 
Tornádem  nahradíte 288 seknutí nožem za méně než 15 sekund!!! 
Sestavení Tornádo: 
•Položte spodní nádobku na podložku. 
•Umístěte nástavec s břity do nádobky, tak že jej nasadíte na výčnělek uprostřed nádobky. Větší otvor směřuje nahoru. 
•Naplňte nádobku do ¼ a ingredience v nádobce rovnoměrně rozprostřete. 
•Na závěr nasaďte víčko tak, že zaklapnete výstupky na nádobce do drážky (pohyb ve směru hodinových ručiček), až 
uslyšíte zacvaknutí. 
•Výstupek na spodní straně víčka pasuje do otvoru v nástavci s břity. 
•Když je Tornádo správně uzavřené, 4 výstupky jsou zacvaknuté na konci drážek ve víčku. 
Jak Tornádo používat? 
•Pro použití vždy položte Tornádo na vodorovnou pracovní plochu. 



•Jednou rukou pevně uchopte za víčko a druhou rukou tahejte svižným pohybem za provázek . Začněte tahat 
svižně, aby nedošlo k zaseknutí vnitřního mechanismu. 
•Díky protiskluzové spodní části se Bylinkovač v průběhu používání nijak nepohybuje po pracovní ploše. 
•Po 2 nebo 3 zataženích, uchopte nádobku do obou rukou a zatřeste s ní, aby se ingredience v nádobce přeskupily, 
položte zpět na pracovní plochu a pokračujte v tahání za provázek, dokud nedosáhnete požadovaného stupně jemnosti. 
•Netahat provázek přes hranu víka !!! 
Vysypání Tornáda 
•Tornádo ponechte na pracovní ploše, jednou rukou uchopte nádobku a druhou odšroubujte víčko proti směru hodinových 
ručiček. 
•Opatrně vyjměte nástavec s břity uchopením za horní plastovou část. 
•Nádobku snadno vyprázdníte pomocí úzké silikonové stěrky.  
Čištění: 
•Pro čištění rozložte Tornádo na 4 jednotlivé části: základní nádobku, nástavec s břity, horní a spodní víčko. 
•Oddělte horní a spodní víčko tak, že do otvoru mezi oběma víčky vložíte čajovou lžičku a otevřete. 
-Horní část víčka otřete vlhkým hadříkem 
-Spodní část víčka a nádobku lze mýt v myčce 
-Břity opláchněte pod tekoucí vodou  
Pro kompletní vyčištění provázku, jej vytáhněte a opláchněte pod tekoucí vodou. Při oplachování za něj párkrát zatáhněte 
jako při sekání. Před opětovným zkompletováním víčka provázek pečlivě usušte mikrovláknovou kuchyňskou utěrkou.  
•Horní víčko nechte před opětovným nasazením na spodní úplně uschnout.  
•Po vyčištění smontujte obě části víčka dohromady tak, že nasadíte víčko otvorem v horní části na zoubky na kraji otvoru 
ve spodní části a zatlačíte oběma rukama kolem dokola, až uslyšíte zacvaknutí. 
•Před použitím se vždy ujistěte, že je víčko řádně smontováno a nasazeno na nádobku.  
Možnosti použití: 
•Čerstvé bylinky: 
–bazalka, petrželka, kopr, koriandr, česnek, šalotka, zázvor, estragon, kerblík, máta, oregáno, rozmarýn, tymián … 
•Zelenina: 
–houby, cibule, mrkev, (nejdříve ji nakrájejte na menší špalíčky), chilli papričky, okurky … 
•Ovoce (oloupané, bez jadérek, větší kusy nejprve a nakrájíme na menší): 
–jahody, borůvky, ostružiny, maliny, olivy, třešně, meruňky, jablky, rajčata, hrušky, papriky… 
•Mozzarella, parmazán nakrájený na menší kousky, ementál, chedar a jiné sýry. 
•Vařené a vychladlé maso: kuře, hovězí nebo šunka pro malé děti. 
Použití na přípravu dipů, omáček a pyré 
Při přípravě mixů, vždy nejdříve nasekejte bylinky a poté doplňte případnými tekutinami.  
•Omáčka na těstoviny, pesto s bazalkou, česnek s rajčaty. 
•Salsa omáčky s rajčaty, bylinkami, paprikami, chilli, česnekem a cibulkou. 
•Guacamole pomazánku s avokádem, cibulkou, česnekem, koriandrem, rajčaty, chilli, limetkovou šťávou a kořením. 
•Omeletu ze 2 vajec s pažitkou. 
•Marinády, směsi octa a oleje s bylinkami, tapenády (směs vyrobená z oliv, kapar, ančoviček a olivového oleje). 
•Dětská pyré –z vařených brambor a mléka, nebo mrkve. 
 
Recept: Pesto 

• 250 ml čerstvých bazalkových lístků (15 g)   30 ml piniových oříšků 
• 1 stroužek česneku,      30 ml strouhaného Parmazánu 
• 60 ml olivového oleje      sůl a pepř 
• V bylinkovači rovnoměrně rozprostřete lístky bazalky. Po 3 až 4 zataženích s Tornádem zatřepte, aby se odlepily 

lístky, které se mohly přichytit na stěnu nádobky. Přidejte piniové oříšky a česnek a znovu zatáhněte. 
• Přidejte parmazán a znovu zatáhněte. Přidejte olivový olej. Musíte dosáhnout husté a jemné pasty. 

•Vyndejte nástavec a úzkou silikonovou stěrkou setřete pesto z nádobky a jejích stran. Přidejte pepř a sůl dle potřeby. 
Takto připravené pesto lze uchovat v Malé karavaně 200 ml v ledničce až po dobu 1 týdne, nebo jej můžete zmrazit a tak 
vydrží několik měsíců. 
 
Péče a údržba: 
•S břity manipulujte a při čištění zacházejte velmi opatrně, jsou velmi ostré. 
•Uchovejte z dosahu dětí!! 
•Tornádo se nedoporučuje používat na tvrdé potraviny, protože by mohlo dojít k poškození vnitřního mechanismu, 
provázku a ke ztupení břitů. Tornádo  bylo vyvinuto pro sekání měkkých a poloměkkých surovin, u kterých jej potřeba 
vyvinout vyšší rychlost tahu, aby byly řádně nasekány. 
•Pro dosažení dobrého výsledku z Tornáda není třeba vytahovat provázek až do jeho úplného konce. 
•Na břity nepoužívejte silikonovou stěrku. Suroviny z břitů odstraňte pomocí tupé strany nože. 
•Nerozebírejte vnitřní mechanismus v otevřeném horním víčku. Tento mechanismus je k dispozici jako náhradní díl. 
•Po každém použití Tornádo umyjte. 
•Nepřeplňujte nádobu olejem a po jejím otevření vždy vyčkejte několik sekund, než víčko otočené položíte, aby z něj olej 
okapal a nenatekl dovnitř víčka. 
•Na výrobku se můžou vyskytnout skvrny, což nijak neovlivňuje výkonnost výrobku. 
•Nikdy nenoste Tornádo za ručku od provázku. 
Rozměry: Ø 10.8 x 9.2 cm výška  Objem: 300ml 


