
Sada Jogurtovač 

 

Nádoba s vydutým víkem 

V této nádobě, opatřené vydutým víkem, je možné servírovat a udržovat potraviny a pokrmy teplé! V této sadě lze 

také vyrábět své vlastní domácí jogurty. Jen odvahu a zkusit to.. 

Sada obsahuje:  

1x nádoba 2,5l 

6x Pohárek 177 ml. 

6x závěsná lžička 

 Popis výrobku: 

• Výrobek se skládá z nádoby s klenutým víkem  

• Nádoba k servírování má vnější granulovanou plochu a široký okraj po celém obvodu nádoby, díky kterému 

lze výrobek snadno uchopit a přenášet. Víko je konstruováno tak, aby kondenzovaná voda stékala po stranách 

do nádoby. 

 Pohárky k jogurtovači 

Praktický vodotěsný pohárek o objemu 177 ml je vhodný na přenášení domácího jogurtu, zakysané smetany, porce 

müsli s jogurtem na svačinu a díky svému vodotěsnému víčku i na jakékoliv tekuté ingredience. 

Popis výrobku: 

Vysoký pohárek s víčkem, které jej uzavírá vzduchotěsně a vodotěsně. Je vhodný na přípravu domácího jogurtu 

v nádobě  k servírování, do které pasuje. Díky svým vodotěsným vlastnostem je vhodný na přenášení jakýchkoliv 

tekutin do kabelky či příručního zavazadla. 

Recept na jogurt  

Ingredience: 150 g smetanového jogurtu, 1 l plnotučného mléka 

• Smíchejte 1 l mléka pokojové teploty (nepoužívejte nízkotučné) se 150 g bílého jogurtu s kulturou. 

• Naplňte 8 kalíšků a dejte je do nádoby Síto k servírování  

• Síto naplňte vroucí vodou 1 cm pod horní okraj a ihned uzavřete 

• Kalíšky se směsí jogurtu a mléka ponechte v sítu po dobu 5 – 6 hodin. Po tuto dobu se sítem nehýbejte 

• Poté na kalíšky nasaďte víčka a umístěte je 2 hodiny do lednice 

• Takto připravený domácí jogurt má trvanlivost 8 – 10 dní 

• S jedním kelímkem jogurtu, který si takto připravíte, můžete zopakovat tento recept znovu ještě 6 x 

(maximálně) 

Závěsná lžička: 

Plastová lžička je užitečná v každé kuchyni, ale oceníte ji také v kabelce či ve vozidle.. 

Zalomený tvar rukojeti slouží k zavěšení o hranu hrnku či sklenice. Takto umístěnou lžičku tedy nemusíte nikde 

odkládat a máte ji stále po ruce. Lžičky ocení také každá maminka pro své ratolesti, třeba na výletu... 


