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MILÍ ČTENÁŘI, MILÉ ČTENÁŘKY,
evoluce kuchyní nabírá zpětný chod. Jak jsme se s kolegyní
Líbou přesvědčily na německém veletrhu Küchenmeile A30,
místo stále složitějších sestav produkuje minimalistické,
multifunkční a nediferencované jednotky, které dokážou splynout
s jakýmkoli obytným prostorem a které by se tak daly směle
zařadit do živočišné třídy měňavek z říše prvoků. Na pozadí
tohoto poznatku mě píchlo u srdce, když jsem si vzpomněla,
v jaké euforii jsme likvidovali starou kuchyňskou linku
na chalupě – jeden z mnoha exemplářů legendárního kutilství
našeho dědy, který, jak to tak u děl opravdových velikánů bývá,
nebyl bohužel za svého života řádně doceněn. Děda na to přitom
před třiceti lety šel velmi podobným způsobem jako dnešní
designéři. Kuchyňskou linku zredukoval na jednoduchou linii
spodních skříněk s čistými frontálními plochami bez úchytek.
Aby docílil jejího dokonalého souladu s prostorem – kuchyní,
jídelnou a obývacím pokojem v jednom –, zvolil jako hlavní
materiál dřevo v tlumeném ořechovém odstínu. Absentující
horní skříňky nahradil nadčasovým systémem otevřených polic.
Jediné, v čem se děda od současných designérů odchýlil, bylo,
že si pro veškerý materiál nedošel dál než na půdu. Na korpus
padlo několik kusů rozličného nábytku. Moderní bezúchytkové
řešení skříněk bylo docíleno vyfrézováním otvorů a jejich obití
plechem, který nám při jakémkoli pokusu o otevření dvířek
okusoval ruce a rukávy. Při bližším ohledání útrob linky bylo
ve vnitřních policích odhaleno staré rýsovací prkno z dob
tetiných studií, podpírané několika stanovými tyčkami, které
podle babičky absolvovaly jejich první zahraniční cestu na
Zlaté Písky. Nad kreativitou, s níž děda dokázal využít věci
zcela novým způsobem, jsem vždycky žasla. Nyní mám ale
k obdivu jeho podivuhodných koláží ještě o důvod víc. Děda
zásadním způsobem předběhl dobu, když vyrobil kuchyň, která
nejenže mohla vzhledem ke svému složení splynout s naprosto
jakýmkoli prostorem, ale také umožňovala, aby cokoli z jejího
okolí splynulo s ní. A tak se nemůžu ubránit nepříjemnému
pocitu, že jsme se dopustili velkého prohřešku nejen k dědovu
pokrokářskému umění, ale kuchyňské evoluci vůbec.
Krásnou zimu!

Čím obložit kuchyňskou
linku? Zjistěte
na str. 30–34

Namlsejte se
na vánoční pečení
na str. 73

Termokonvice
Accent (Sagaform),
prodává Naoko

V jídelnách
frčí dřevo.
Nalistujte
str. 36–40

Anna Martinková
zástupkyně šéfredaktorky
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BALLERINU SI ZAMILUJETE
Kuchyně je investicí na dlouhá léta, proč tedy nezvolit to nejlepší?
Kuchyně Ballerina vznikají s německou precizností a jsou synonymem jak kvality, tak špičkového a nadčasového
designu. Ballerina Küchen získala v odborném hodnocení Markt Intern 1. místo jako nejlepší výrobce pro roky
2014/2015 mezi devatenácti německými značkovými výrobci.
Pokud se obklopujete rádi věcmi trvalé hodnoty, pak vsaďte na kuchyň od Ballerina Küchen.
Bez nadsázky tak získáte kuchyň na celý život.

Ballerina nabízí výběr z 426 dekorů dvířek, padesáti barev korpusů, desítky pracovních
desek a madel. A navíc vás potěší pětiletá záruka a krátká dodací lhůta.

www.ballerina.de

Č. Budějovice – studio D
OD Vltavín – F. Ondříčka 417/52 – 1.p.
tel.: +420 607 396 829
kuchynskestudioD@gmail.com

Praha 7 – HS-Interier s.r.o.
Argentinská 1140/30, tel.: 220 510 009
www.hs-interier.cz
hs-interier@hs-interier.cz

Příbram – ETD
T. Dušníky 141, tel.: 318 637 611
www.etd.cz
elektro@etd.cz

Praha 5 – Studio 50 plus
Zborovská 10,
tel.: 722 957 967
studio50plus@gmail.com

Řevnice – Bening studio
Komenského 1100
tel.: 257 721 717
bening@bening.cz

Plzeň – Kydlíček studio
Slovanská tř. 64, tel.: 377 240 224
www.kuchynekydlicek.eu
kydlickova@kuchynekydlicek.eu

Kožlany – design-block
Pražská 448, tel.: 731 025 109
www.design-block.cz
info@design-block.cz

Poděbrady – Elektro Oáza
Kluk 116, tel.: 737 246 250
www.kuchyne-oaza.cz
ﬁ lipova@oaza.cz

Plzeň – Design studio
Plaská 78, tel.: 603 436 432
www.designplzen.cz
info@designplzen.cz

www.ballerinakuchyne.cz
Ballerina Küchen nabízí dlouhodobou, kulantní spolupráci solidním a zaběhnutým studiím po celé ČR.

AKTUALITY

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ A ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

(Od)tah na branku
Revoluční a úsporný způsob odsávání par nabízí varná deska
s integrovanou digestoří Aspira (Airforce). Pára se během
vaření bezprostředně odsává štěrbinou odsavače v zadní části
indukční desky, odkud se odvádí plochým potrubím. Ventilační
deska je umístěna v soklu kuchyňské skříňky. Celé zařízení je
možné pořídit buď s bezzónovou deskou, nebo se čtyřmi
ohraničenými plotýnkami, cena od 59 990 Kč,
www.airforce.cz

Jak voní Marie?

V černém hávu

Značka Elica využila své dlouholeté
zkušenosti s výrobou digestoří a vyvinula
zajímavý doplněk v podobě osvěžovače
vzduchu, který pokřtila jménem Marie.
Marie dokáže neutralizovat vzduch.
Funguje na principu studené technologie
rozprašování pomocí výměnných kapslí,
které uvolňují do vzduchu zvolenou
přírodní vůni, jsou bez alergenů i bez
alkoholu, cena 2 195 Kč, www.favia.cz

Více úložného prostoru,
úspornou energetickou třídu
A++, zásuvku s nulovou
zónou, zásuvky na zeleninu
s možností regulace vlhkosti,
70cm šířku, užitný objem 402 l
a k tomu elegantní černé
provedení nabízí nová
dvoudveřová chladnička
Quadrio E4D AAA BC
značky Hotpoint,
cena 19 990 Kč,
www.hotpoint.cz

Nejlepší uklízečka
Robotický vysavač iRobot Roomba z nové řady 866
definitivně bourá předsudky o nedokonalosti robotických
vysavačů. S revoluční technologií AeroForce je úklid
o 50 % efektivnější a díky třístupňovému systému,
účinnému HEPA filtru, systému bočního čistění v rozích
a podél stěn, chytré navigaci a akční ceně 15 000 Kč
nemá ve své třídě konkurenci, www.irobot.cz

TRENDY
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S novým manuálním mlýnkem Annency (Peugeot) se
třemi strouhacími disky s různou hrubostí nastrouháte sýr
na těstoviny a nazdobíte dezerty čokoládovými hoblinkami
nebo oříškovou posypkou. Cena je 1 280 Kč,
www.vasekuchyne.cz

INZERCE

Všestranný foodstylista

Tefal nové generace
Značka Tefal představila série pánví Expertise
a TalentPro s novým povrchem Tefal Titanium
Excellence, který se může pochlubit trojnásobně
delší životností, než mají standardní nepřilnavé
povrchy. Nepřilnavé vlastnosti a vysoká odolnost je
docílena použitím titanu a technologie aplikace šesti
vrstev. Pánve jsou vhodné pro všechny typy varných
desek, dají se použít i do trouby. Ceny jednotlivých
modelů na www.homeandcook.cz

DOSF6920P

www.smeg.cz

AKTUALITY

Inspirujte se profesionály
Inspirace kuchyněmi profesionálů patří k posledním
trendům. Hlavním motivem je odolnost, kvalita
použitých materiálů a nadčasový design. Na tuto
kartu vsadil také populární kuchař Filip Sajler, který
se stará o gastronomické služby v restauraci
v administrativním centru Aviatica v Praze 5. Hlavní
roli zde hraje čistá elegance nerezových povrchů
akcentovaná skleněnými prvky a kuchyňskými
deskami z materiálu Technistone v odstínu
Taurus Black se strukturou tvořenou výraznými
úlomky žuly, www.technistone.com.

Šikovný asistent

Bez éček
a konzervantů
Také si rádi doma připravujete
potraviny ze surovin, jejichž
původ a kvalitu znáte?
Pak je přesně pro vás určená
souprava Tescoma Della
Casa, s jejíž pomocí vyrobíte
domácí smetanový dezert,
pomazánkové máslo nebo
tvarohový sýr typu Lučina.
Stačí smíchat bílý jogurt (i ten
může být domácí) se
zakysanou smetanou nebo
šlehačkou a počkat
do druhého dne, cena
soupravy je 69 Kč,
www.eshop.tescoma.cz

Univerzální přístroj Tefal
Cuisine Compagnion mixuje,
seká, šlehá, hněte, zajistí kynutí,
vaří klasicky i v páře a k tomu
všemu nepotřebuje vaši
asistenci. Stačí nastavit časovač
a program a o ostatní se už
postará sám. Inspiraci na to, „co
má dělat“, získáte v doprovodné
kuchařské knize obsahující
300 receptů, cena novinky
je 24 999 Kč,
www.homeandcook.cz

Jako od truhláře
Módní povrch imitující hrubě
opracované dřevo nabízí nyní
značka Trachea. S novou
technologií se výrobci podařilo
vytvořit na fóliovaném povrchu
kuchyňských dvířek strukturu,
která připomíná suky a stopy
po pile. Kuchyňský nábytek
s povrchem varianty crosscut
vypadá, jako by byl zhotovený ze
surových fošen, www.trachea.cz

TRENDY
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NOVÉ KUCHYNĚ
HANÁK TREND
NAPROSTÝ VÍTĚZ V KVALITĚ A CENĚ
Přicházíme s novými odvážnými modely kuchyní řady TREND. Kuchyně COUNTRY
s dominantním dubem zlatým bude slušet venkovsky zařízením interiérům. Její jemný
rámeček dvířek, výrazná struktura medově zlaté dřeviny nebo například i stylové
posezení, to vše navozuje příjemnou a jasně koncipovanou atmosféru. Sledujte i další
výrazné modely této sezóny, více na našem webu!

www.hanak-nabytek.cz
HANÁK NÁBY
NÁBYTEK

AKTUALITY

V polární bílé
Značka Systemceram představila nový
keramický dřez Siro 100, který upoutá nejen
zajímavou formou, ale i atypickým umístěním
baterie a excentrického ovladače výpusti
na bočním okraji. Dynamičtější podobu dodává
dřezu praktický sklon odkapávací plochy, cena
dřezu je od 16 400 Kč, www.systemceram.cz

Plus pánev
Kombinovaná chladnička Samsung
Chef Collection RB41J7899S4/EF
umožňuje začlenění do kuchyňské linky
bez nutnosti montáže. Chladnička je
vybavena nerezovou pánví Chef Pan,
která slouží kromě vaření i k ukládání
naložených nebo zbylých potravin.
Součástí je zásuvka Chef Zone se
samostatnou teplotou −0,5 C, více
na www.samsung.cz

Maximální mini
Zapékací ručně malované misky Mini ve třech
barevných provedeních (KitchenAid) ocení zejména ti,
kteří si potrpí na pěkné stolování. Keramické misky
snesou teploty do 260 C i teplotu pod bodem mrazu,
takže se dají využít kromě pečení a stylového servírování
také na mražení, cena 990 Kč, www.kitchenaid.cz

Cool & bio
Chladničky Liebherr jsou vybavené
speciální technologií BioFresh,
díky které se výrazně prodlužuje
čerstvost a nutriční hodnota
potravin. Nízká vlhkost DrySafe je
ideální pro skladování masa, ryb a
mléčných produktů, vysoký stupeň
vlhkosti vhodný pro ukládání ovoce
a zeleniny naopak poskytuje
funkce HydroSafe, model IKB
3550, cena 60 990 Kč,
www.mctree.cz

TRENDY
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život

kuchyni

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE V ČESKÉ REPUBLICE

KUCHYŇSKÁ STUDIA NOLTE NA SLOVENSKU

ASOLUTE AUdIO | Veletržní 50, 170 00, Praha 7 | Tel. (420) 777 739 377
ATELIER pEdRO | Mariánská 30, 140 00 Praha 4 | Tel. (420) 777 211 603
STUdIO KUChYNí NOLTE | Na Hřebenkách 3204/1b, 150 00 Praha 5 |
Tel. (420) 608 141 410
Kuchyně Elza | Malé náměstí 99, 337 01 Rokycany | Tel. (420) 721 324 124
MOBI | Hanáckého pluku 4, 771 00 Olomouc | Tel. (420) 602 855 740
LIghTSTYLE S. R. O. – ShOwROOM | Přemysla Otakara II. 87/25,
370 11 České Budějovice | Tel. (420) 602 733 793
LIghTSTYLE S. R. O. – ShOwROOM | U Svobodárny 2460/3a,
190 00 Praha 9 | Tel. (420) 602 733 793
COCINA | Mariánská 596, 470 01 Česká Lípa | Tel. (420) 731 229 020
STUdIO dECRET | Široká 279/7, 460 01 Liberec | Tel. (420) 702 081 081
lIVInG PRaGuE – ShOP PaRK ČEStlIcE | Průhonická 119, 251 01 Praha |
Tel. (420) 775 390 030

MINITEC | Mliečna 1246, 04014 Košice | Tel. (421) 902 950 950
SCAT | Kmeťkova 27, 949 09 Nitra | Tel. (421) 905 613 287
NÁBYTOK ALBERO | Bosákova 5, 851 04 Bratislava | Tel. (421) 903 277 774
RAU | Syslia 5, 851 05 Bratislava | Tel. (421) 903 247 330
KUChYNSKé STUdIO FARBIAK | Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča |
Tel. (421) 917 762 212
ANdALUSIA KüChEN | Námestie slobody 2710, 093 01 Vranov nad Topľou |
Tel. (421) 948 919 277

www.nolte-kuechen.de

TÉMA: OBYTNÁ KUCHYŇ
Atmosféru obývacího pokoje vnáší
do kuchyní Nolte nový vzhled povrchů
s dřevěným dekorem ArtWood.
Ve vyobrazené sestavě je zkombinován
dekor ořechu s plochami v lakovaném
laminátu. Cena kuchyňské sestavy
na dotaz, www.nolte-kuechen.de

OSOBNÍ

ZÁLEŽITOST
Židle a křeslo z kolekce Tram
(Ton) z bukové kulatiny ohýbané
tradičními postupy, cena židle
7 890 Kč, křesla 9 820 Kč,
www.ton.eu
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Málokterá z místností našich příbytků
do sebe nasála takovou rozmanitost životních
stylů jako právě kuchyň. Ať už je pro vás
místem setkávání s rodinou, příjemnou
relaxační oázou nebo univerzální dílnou, máte
z čeho vybírat.

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Svazek pěti lamp
s různými tvary skleněných
stínidel Shadows Set
Free (Brokis),
cena 24 995 Kč,
www.alhambra.cz
Koktejlové sklenice
Sittning (Ikea), dostupné
v mnoha barvách,
cena 199 Kč/2ks,
www.ikea.com

TEKUTÁ KUCHYŇ

Podle slavného polského sociologa Zygmunta Baumana žijeme v tekuté modernitě.V době,
v níž se veškeré pevné body tvořené zažitými pravidly a vzorci
roztavily v neuchopitelnou a nepředvídatelnou tekutou strukturu globálního světa. Jakou
souvislost to má s kuchyněmi?
Pokud nahlédnete do posledních kolekcí, zjistíte, že moderní
kuchyň funguje jako mikrokosmos. Její staré, jasně definované
hranice se rozplynuly v multifunkčním, flexibilním a vašim
nápadům otevřeném obytném
prostoru. Je samozřejmě stále
vybavena spotřebiči, nádobím
a doplňky, které slouží k její
primární úloze – vaření. Zároveň je ale připravena pojmout
jakoukoli jinou funkci, kterou
jí vtisknete. Poslouží jako pracovna, „parádní pokoj“, v němž
můžete přijímat návštěvy, nebo
jako relaxační zóna, v níž se
budete večer rádi uvelebovat
s knížkou v ruce.

Keramika s mramorovým vzorem
(H & M Home), cena talířku
249 Kč, hrnku 179 Kč,
www2.hm.com

Stolek Tablo (Design House
Stockholm) s odnímatelným tácem,
teakové dřevo v kombinaci
s lakovanou nerezovou ocelí,
cena od 3 590 Kč,
www.la-conception.cz

Dřevěný dekor kuchyňské linky
krásně vynikne v kombinaci se
skleněnou pracovní deskou.
Cena od 2 900 Kč/bm,
www.barevnaskla.cz
www.modernibyt.cz
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TÉMA: OBYTNÁ KUCHYŇ

V obytné kuchyni panuje tendence
spotřebiče spíš schovávat. Výjimku tvoří
velcí elegantní pomocníci, jako například
side-by-side chladnička SBSbs 7263
BlackSteel (Liebherr), která za svůj
design v černé nerezové oceli získala
ocenění iF Design Award 2015 a Interior
Innovation Award 2015. Cena
114 999 Kč, www.mctree.cz

Chcete-li přírodně laděnou kuchyň oživit,
vneste do ní jemný pastelový odstín jako
v případě kuchyňské sestavy Savana
(Livanza), v níž se setkává eukalyptově
zelený povrch s kresbou ořechového dřeva
dekoru Navaho. Cena 7 140 Kč/bm,
www.oresi.cz
Podkladový talíř z podzimní
kolekce Sia, cena 553 Kč,
www.homeart.cz

Díky variabilní výšce, šířce i hloubce se
potravinová skříň Space Tower (Blum)
přizpůsobí ostatnímu kuchyňskému zařízení.
S jejími praktickými plnými výsuvy budete mít
navíc všechny zásoby pod kontrolou.
Cena podle provedení, www.blum.cz
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V nové kuchyňské sestavě XL5899
(Ballerina) se počítá s tím, že její uživatelé
v ní budou nejen vařit, ale i pracovat,
studovat nebo si číst. Proto v ní nechybí
ani malý psací stolek, cena na dotaz,
www.ballerinakuchyne.cz

Ne náhodou se tak proměnila koncepce kuchyňského zařízení. Klasické kuchyňské linky
doplnily ostrůvky s integrovanou varnou deskou, mycí zónou,
spoustou úložných prostor, ale
i navazujícími barovými pulty
nebo snídaňovými stoly. Na pracovních deskách se prosadily
kombinace materiálů různých
kvalit a tlouštěk, které přímo
vybízejí k variabilitě možného
používání. Kuchyňské skříňky
přestaly být čistě kuchyňskými
skříňkami. Výrobci je pro letošní
sezonu oblékli do elegantních,
od autentického dřeva téměř
nerozpoznatelných imitací, díky
nimž se navždy setřel rozdíl mezi
vzhledem kuchyňského a pokojového nábytku. Zároveň je také
propojili s kusy atypickými pro
kuchyň v tradičním slova smyslu
– otevřenými nástěnnými boxy,
kabinety a policovými systémy
alias knihovnami.

S modulárním policovým
systémem Mini Stacked
(Muuto) vytvoříte úložnou
skládačku ušitou na míru
vašim potřebám. Provedení
jasanová dýha, cena
od 549 Kč, www.stockist.cz

EFEKT MIMIKRY

Pro obytnou kuchyň je typická vizuální čistota, v níž může
naplno vyniknout hra rozmanitých struktur přírodních i imitovaných materiálů. S touto
myšlenkou výrobci kuchyní neustále zdokonalují vnitřní vybavení, které musí pojmout vše, co má
být očím skryté a zároveň pohodlně po ruce, připravené kdykoli
k použití. In jsou velké skříně,
které pohodlně pojmou troubu
a mikrovlnku a ve svých zásuvkách ubytují nádobí nebo dózy
se suchými potravinami. Aby se
vám při vaření nemotala otevřená dvířka skříně do cesty, můžete
je pohodlně vsunout do korpu-

Regálový systém kuchyně
XL3436 (Ballerina) je
vybavený posuvnými dvířky,
díky nimž můžete podle
potřeby schovat nebo naopak
dát na odiv jako doplněk cokoli
potřebujete, cena na dotaz,
www.ballerinakuchyne.cz

Kuchyňská sestava od
JN Interiér přináší do interiéru
světlo a dojem čistoty. Korpusy
jsou vyrobeny z bílého premium
lamina, dveře a obkladové boky
v bílém laku ve vysokém lesku.
Pracovní deska a obklad za ní je
z lamina v dekoru betonu, cena
na dotaz, www.jninterier.cz

www.modernibyt.cz
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Variace na přírodní téma v podání kuchyně Salsa (Infini)
kombinující laminát v odstínu slonová kost a coco bolo
s žulovou pracovní deskou, cena nábytku od 12 000 Kč/bm,
cena desky od 5 000 Kč/bm, www.bening.cz

Kuchyň Regina z řady Naturel Easy
(Siko) v dřevěném dekoru
v 5 barevných provedeních zapadne
do moderního interiéru i na chalupu,
cena 28 329 Kč, www.siko.cz
Flexibilní panelová stěna z lakovaného
laminátu v odstínu Papyrus Grey
Soft Matt (Nolte), cena na dotaz,
www.nolte-kuechen.de

„Hluché“ místo pod dřezem můžete využít
díky speciálnímu výsuvu ve tvaru písmene
U, v němž uložíte všechny drobnosti
spojené s mytím nádobí. Možnost instalace
u šířky korpusu od 900 mm,
cena podle provedení, www.blum.cz
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su a získat před skříní otevřené
manévrovací pole. Pro nádobí,
které používáte dennodenně, jsou
jako stvořené otevřené policové
systémy, které nabourávají masu
horních skříněk a vnášejí do ní
lehkost. Pokud je zvolíte v kontrastní barvě ke zbývajícímu nábytku, získáte pro svou kuchyň
navíc příjemný oživující prvek.
Ergonomické řešení pro uložení kuchyňského náčiní nabízejí
sofistikované panely za kuchyňskou linku s vyfrézovanými drážkami, do nichž můžete nasunout
cokoli, co potřebujete – poličky
na drobnosti, organizéry na koření, háčky na naběračky nebo konzoli na utěrky.

Kvalita Made in Solingen
již od roku 1814

www.autorizovani-prodejci-wusthof.cz

TÉMA: OBYTNÁ KUCHYŇ

Závěsné svítidlo inspirované
rybářskými svítilnami Santorini
(Marset), cena od 6 607 Kč,
www.lightworks.cz
Kuchyň Urban (Siematic)
s reinterpretací kuchyňské linky
do podoby stylového kabinetu,
cena na dotaz, www.stopka.cz

Minimalistická série nádobí Daily
Beginnings, design Cathérine
Lovatt, cena salátové misky
1 199 Kč, šálek na espresso
399 Kč, minitalířek 199 Kč, hrnek
na kávu 429 Kč, www.suasana.cz
Reproduktor eMove (Kreafunk)
s technologií Bluetooth 4.0, USB
portem a AUX kabelem, cena
2 943 Kč, www.kreafunk.com

Konzolový stolek Case (Kare),
provedení železo a lakované
jedlové dřevo, cena 11 190 Kč,
www.kare-shop.cz
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KUCHYŇ NOMÁDŮ

Zatímco v dobách dávno minulých byli kočovníci vnímáni
jako členové periferie společnosti, dnes představuje jejich
životní styl obecný trend. Jejich teritoriem už nejsou stepi
táhnoucí se od obzoru k obzoru, ale světové metropole – inspirující, pulzující a neustále
v pohybu. V jaké kuchyni vaří
novodobí nomádi? Skvělým
příkladem je unikátní kuchyň
Urban, kterou představila
značka Siematic. Její základ
tvoří solitéry – kabinet s integrovaným dřezem a varnou

Židle s opěrkami Ikea PS
2012 (Ikea), směs dřeva
a plastu, cena 1 490 Kč,
www.ikea.com

Struhadlo Trattoria (Bugatti),
jasanové dřevo, nerezová ocel
a silikon, cena 896 Kč,
www.casabella.cz

deskou, policový systém, ostrůvek nebo skříň s vestavnými
spotřebiči – které lze podle libosti zkombinovat a rozmístit v prostoru. Zajímavou alternativou nejen pro nomády,
ale i singles a majitele malých
bytů jsou kuchyně schované
od A do Z v jedné nebo dvou
vestavěných skříních, které
nenápadně splynou se zařízením obývacího pokoje. Hlavní
výhodou tohoto řešení je nejen obrovská úspora prostoru,
ale také pořádek v místnosti,
na který stačí jen jediný krok –
zavřít dveře.

Stolička Sinnerlig (Ikea) se
sedákem z tmavého korku, cena
1 490 Kč, www.ikea.com
Utěrky se zvířecími motivy Animals
(Present Time), 100% bavlna, cena
269 Kč, www.darkyla.cz
www.modernibyt.cz
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Kuchyň Uni Gloss (Schüller),
lakovaný laminát v satinové bělobě
ve vysokém lesku a oceánově
modrém odstínu, cena na dotaz,
www.schueller.de

Jogurtovač Bambini
(Tescoma), 6 dóz
s termobrašnou, cena
599 Kč, www.tescoma.cz

Ultra tenký tyčový mixér
SHB 38RS (Sencor)
s výkonným motorem
400 W rozmixuje
přesnídávky a naseká
ořechy na domácí
sušenky, cena 799 Kč,
www.mall.cz

TADY VAŘÍ DĚTI

Plechová dóza ve tvaru
medvěda ze série
Sweets (Butlers),
cena 109 Kč,
www.butlers.cz
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Podle odborníků jsou předškolní léta ideální dobou na zapojování dětí do péče o domácnost. Využijte toho, protože
později je ke kuchyňské lince
sotva přilákáte. Pokud kuchyň
pro svou rodinu teprve plánujete, poohlédněte se po sestavách,
které budou vyhovovat nejen
vám, ale kde se budou cítit dobře i vaše děti. Skvělé jsou například ty, které nabízejí nízko
umístěné otevřené boxy, které
mohou děti využívat jako domečky pro panenky nebo garáže
pro autíčka. Praktické je také
spojení kuchyňského ostrůvku nebo linky s lavicí, na které si mohou děti nejen hrát, ale
také se na ni postavit a zapojit

Talíře z kolekce No Limits
Flip (Seltman Weiden) pro
mladé rodiny a životní
optimisty, cena od 279 Kč,
www.luxurytable.cz

Vysoká jídelní židle Pappy-Re
(Palli), provedení masivní buk,
možnost nastavení výšky
sedátka a podpěry nohou,
nosnost až 80 kg, cena
4 677 Kč, www.smolicek.com

Schůdky Bekväm (Ikea)
z masivního dřeva, výška
50 cm, cena 349 Kč,
www.ikea.com

se do nenáročných úkonů při
vaření. V případě, že chcete jít
cestou nadčasové kuchyně, která by vám s drobnými obměnami
měla vydržet celý život, doplňte
ji variabilními a mobilními kusy
nábytku: bytelnou stoličkou,
z níž budou děti moci dosáhnout
na kuchyňskou linku, a vysokou
jídelní židlí, z níž budou mít
přehled o dění u jídelního stolu.
Protože děti obvykle nevydrží
u vaření dlouho, připravte jim
také vhodné místo k hraní a odpočinku na podlaze. Pokud máte
v kuchyni studenou dlažbu a nechcete se vzdát její snadné údržby, pořiďte dětem hrací deku,
která poslouží zároveň jako pytel na hračky. Rázem budete mít
v kuchyni kdykoli uklizeno.

Rostoucí jídelní židle Zaaz Citrus
(Nuna) s hydraulickým nastavením výšky
a 5bodovým bezpečnostním postrojem,
cena 5 490 Kč, www.nuna.cz

Vtipné sedátko Happy Bird (Magis),
rozměry 57 x 70 x 66,5 cm, materiál
polyetylen, cena 12 240 Kč,
www.madeindesign.co.uk
www.modernibyt.cz
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Kuchyň značky Eggersmann
v rustikálním provedení –
lakovaný masivní dubový
rámeček, masivní 4 cm silná
deska z ořechového dřeva
ošetřená olejem, cena na
dotaz, www.sedlakinteriery.cz

Krájecí deska z tvrdého
dřeva s nerezovou zásuvkou
(Continenta), rozměry 48 cm x
32,5 cm x 6 cm, cena 1 799 Kč,
www.kuchyn-domov.cz

ROK NA VSI

Keramický chlebník s víkem
z gumovníku, které můžete
využít jako krájecí prkénko
(Continenta), cena 1 199 Kč,
www.kuchyn-domov.cz

Konzolový stolek se 3 boxy
Campagne (Butlers) můžete
využívat při vaření, servírování,
ale třeba i při přesazování bylinek,
cena 7 490 Kč, www.butlers.cz
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Snad proto, že čas od času
propadáme přesycení moderními technologiemi a hektičností dnešního světa, jsou
venkovsky, nebo chcete-li rustikálně laděné kuchyně stálicemi mezi měnícími se kuchyňskými trendy. Houby vysypané
z košíku a připravené k očištění na masivní pracovní desce,
vůně čerstvě sklizených bylinek a spíž nabízející utěšený
pohled na vyrovnané sklenice
se zavařenou či naloženou úrodou jsou pro nás ujištěním, že
stále ještě stojíme pevně nohama na zemi a nezmítáme se jen
v proměnlivém, nepolapitelném a nepředvídatelném virtuálním světě. I když v těchto
kuchyních vládne příjemné
bezčasí, nejsou vůči měnícím
se trendům absolutně imunní. I v jejich případě ustupuje dekorativnost ozdobných
prvků ve prospěch harmonie
materiálů. Hlavním tématem

Lustr Cutlery (Butlers)
nenechá nikoho
na pochybách, že u vás
doma prochází láska
žaludkem. Provedení nikl,
Ø 42 cm, cena 4 990 Kč,
www.butlers.cz

Zakázkový kuchyňský nábytek (HŠ Rustikal),
dubový masiv v barevné úpravě Vanilla Antic,
cena od 160 000 Kč, www.hsrustikal.cz

Originální skříňka ve tvaru
domácích zvířat Sending
Animals (Seletti), cena
na dotaz, www.seletti.it

Dekorativní láhve na olej, vodu
a mléko, provedení dolomit a korek,
cena 439 Kč, www.kare-shop.cz

rustikálních kuchyní je dřevo
a jeho imitace, které se kombinuje s dalšími masivně vyhlížejícími materiály – například
pracovní deskou z umělého či
konglomerovaného kamene se
štípanou hranou. Ve venkovských kuchyních se zabydlují
spíše jednoduché linie nábytku, který je zdoben jen decentními akcenty v podobě zajímavých úchytek, vitrážových
výplní nebo rámečků na dvířkách skříněk. A směrem k minimalismu kráčí i jejich barevná paleta, která se drží odstínů
dřeva, neutrální šedé a bílé.
Díky tomuto trendu se venkovská kuchyň snáze propojuje
s obývacím pokojem, v němž
už se nemusíte držet striktně rustikálního stylu. Celému
prostoru naopak jen prospěje,
pokud jej vybavíte jen několika kusy odlehčeného nábytku
– subtilnějším křesílkem, stylovým kabinetem a neutrální
policovou knihovnou.
■

Industriální barová židle z masivního
dřeva a kovu, rozměry 75 x 50 x 50 cm,
cena 3 700 Kč, www.homelove.cz

Potravinová skříň (HŠ Rustikal) s policemi, vertikálním
sortérem a malými zásuvkami na drobnosti, provedení
jasanové dřevo. Cena podle rozměrů a vnitřního
vybavení od 35 000 Kč, www.hsrustikal.cz
www.modernibyt.cz
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Digestoře Faber slaví 60 let
11. června 1955 založil v italském městečku Fabriano Abramo Galassi společnost
Faber Plast. Právě zde byl vynalezen první kuchyňský odsavač par - revoluční
zařízení, které změnilo navždy způsob, jakým lidé používají svou kuchyni.
Dnes, po šesti desetiletích růstu a úspěchů, vyrábí Faber téměř tři miliony digestoří
ročně a působí na 4 kontinentech, vyrábí v 7 továrnách v 7 různých zemích.
Prvních šedesát let přineslo značce Faber velký úspěch a mezinárodní prestiž.
Tento úspěch by nebyl možný bez podpory našich obchodních partnerů a důvěry
vás – spotřebitelů.
Vaší přízně si velmi vážíme. Upřímně děkujeme vám všem.

FABER S.p.A. Italy
PROMTINVEST spol. s r.o., výhradní dovozce pro ČR

www.digestoře-faber.cz

Čistá elegance ...
HEAVEN – stropní digestoře
• provedení nerez nebo bílé sklo
• vysoký výkon
• LED osvětlení
• dálkové ovládání
• energetická třída C

Cena od 23 768 Kč

Promtinvest spol. s r. o.
info@digestore-faber.cz
tel.: +420 566 630 160

OBJEVTE SVĚT FABER
S VOLNĚ DOSTUPNOU

www.digestore-faber.cz

APLIKACÍ

Objevte úsporu energie

RozhovoR

Kuchyň
jaKo tvůrčí
prostor
26

Denisu Bartošovou jsme navštívili krátce
poté, co po své první úspěšné knize Láska
prochází kuchyní představila novou publikaci
Láskominy. Zajímalo nás, v jaké kuchyni
její zajímavé nápady a recepty vznikaly. Už
při vstupu do domu na nás dýchla atmosféra
kreativity, která je pro Denisu příznačná.

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS

Z kuchyně je cítit, že se tu opravdu
žije. Stylové doplňky a nádoby tu
nejsou jen na ozdobu. Všechny jsou
funkční a Denisa je pravidelně
používá

Na vašem obydlí je patrné, že
preferujete ležérní venkovský
styl. Jak jste zařizovala kuchyň?

Když jsme dům koupili, byla
tu po předchozích majitelích
moderní kuchyň. Moje představy ale byly úplně jiné. Při
rekonstrukci celého domu jsme
pro kuchyň vybrali jiný prostor,
který umožňuje přímý vstup
na zahradu, a z původní sestavy použili jen korpusy. Dvířka

jsme nechali udělat od truhláře
a vše doplnili několika starými
kusy nábytku z antiku.
Podle svítidla zhotoveného z ptačí budky soudím, že jste se na výrobě zařízení podílela i vy...

Tu klec mi daroval kamarád
zrovna ve chvíli, kdy jsem vybírala svítidla. Světla, která
se mi líbila, byla moc drahá
a z těch levnějších mi do oka

žádné nepadlo. Tak jsem si je
vyrobila sama.
Bez čeho byste se v kuchyni neobešla a na čem jste se rozhodla
nešetřit?

Určitě na spotřebičích. Protože jsem sysel, který schraňuje zásoby ze zahrady, potřebuju velkou mrazničku. Sehnat vestavný
typ, který by se přesně vešel do
nábytku, ale nebylo snadné, tak-

První kniha Denisy Bartošové
Láska prochází kuchyní
vyhrála v prestižní mezinárodní
soutěži Gourmand World
Cookbook Awards cenu
za nejlepší design kuchařské
knihy na světě. Druhá kniha
Láskominy vyšla letos
v nakladatelství Smart Press,
cena 549 Kč

www.modernibyt.cz
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RozhovoR
Právoplatnými členy domácnosti jsou dvě kočky
a dvě fenky. Na zahradě chová Denisa slepice,
které adoptovala prostřednictvím iniciativy
Slepice v nouzi

že jsem nakonec musela koupit
dražší kus. Ale nelituju. Zrovna
tak je pro mě důležitá trouba,
kterou využívám víc než varnou
desku. Protože ráda peču i sladké, nelitovala jsem peněz a pořídila si robot Kitchen Aid, bez
kterého bych si už práci v kuchyni nedokázala představit. Je
výkonný, poradí si i s tuhým těstem a dá se postupně doplňovat
o další komponenty. Za důležitou považuju v kuchyni také klasickou spíž. Ta v domě původně
nebyla, a tak jsme pro ni v nové
kuchyni vyčlenili místo.
Kromě úpravy a aranžování interiérů se věnujete i takzvanému
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food stylingu. Lze tedy předpokládat, že hodně vaříte…

Přesnější je, že bych hodně
ráda vařila, kdybych měla víc
času. Ovšem když připravuju
něco na focení nebo se u nás
sejde celá rodina, tak si to maximálně užívám a není pro mě
problém připravit třeba i deset
chodů.
Vydala jste dvě kuchařky. Jak vy
sama přistupujete k receptům?

Jsem hrozně neposlušná.
Když zkouším nějaký nový recept, většinou ho během přípravy začnu nějak upravovat
a přetvářet. Asi mám potřebu se
vždycky někam posunout. Po-

stupy a váhy dodržuju jen u pečení sladkostí, kde je to nutné.
U toho si ale zase můžu vymýšlet nové tvary a formy.
Jaký je váš rodinný jídelníček,
máte nějaký oblíbený evergreen
nebo něco, co byste doporučila
našim čtenářům?

My s manželem jíme hlavně
hodně zeleniny a dáváme přednost rychlé a jednoduché úpravě. Teď zrovna máme v oblibě
dušenou mrkev s orientálním
kořením. Příprava je snadná.
K osmahnuté cibulce se přidá
nakrájená mrkev, koření typu
garam masala nebo nějaké
podobné, sůl, kokosové mléko

a vše se chvíli podusí. Ale jen
tak, aby mrkev nebyla rozvařená. Je to rychlé a výborné.
Co vánoční tabule, máte nějakou
netradiční specialitu?

Máme rádi klasiku. Kapra
a bramborový salát doplňuju
ještě kuřecími řízky. Protože
ráda experimentuju, snažím
se občas vnést do vánočního
menu něco nového. Ale úspěch
s tím u rodiny nesklidím. Například vloni jsem ke klasickému bramborovému salátu připravila ještě druhou variantu
s koprem. Nikdo ho ale nechtěl,
takže jsem ho nakonec musela
sníst sama.
■

Čerstvé potraviny ve velkém stylu
■

■

Kombinovaná chladnička o šířce 91 cm
a třech klimatických zónách
V části BioFresh si potraviny uchovají
prospěšné vitamíny, svěží vzhled
a jedinečnou chuť i vůni mnohem
déle než v běžné chladicí části

■

Profesionální kvalita chlazení
díky mrazicí části s technologií
NoFrost: už nikdy nebudete
muset odmrazovat!

■

Technologie DuoCooling přináší
nezávislé řízení teploty a zamezuje
šíření pachů a vysychání a namrzání
potravin

■

■

Výrobník ledu IceMaker pro automatickou přípravu ledových kostek
Praktická technologie SoftSystem
pro tlumené zavírání dveří

Podrobné informace vám s potěšením
poskytne váš prodejce.

Na obrázku:
model CBNes 6256

www.liebherr.com

Mc TREE a.s.
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň
tel.: +420 286 854 368-70
fax: +420 286 850 101
info@mctree.cz
www.mctree.cz

Kvalita, Design a Inovace

obklady

text: anna martinková, foto: archiv

díky fototisku můžete svou linku ozvláštnit
jakýmkoli motivem, cena od 3 900 kč/bm,
www.skleneneobklady.cz

Ať už zvolíte pro svou
stěnu sklo nebo
technický kámen,
promyslete si včas
rozmístění zásuvek
a vypínačů. Frézování
otvorů pro ně probíhá
již ve výrobě
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Decentně
nalinkováno
Obklad kuchyňské linky je nejen praktickou záležitostí, ale
i příležitost, jak dostat do kuchyně úplně novou atmosféru.

Chcete-li jako základ obkladu použít
oblíbenou fotografii nebo tapetu,
ochraňte je skleněným obkladem
z extra čirého skla, které nemá typický
zelenkavý nádech a nezkreslí jejich
barevnost, cena od 2 300 kč/bm,
www.skleneneobklady.cz
Obklad z technického kamene
Technistone v barevném
provedení Gobi Black s jemnou
strukturou a viditelnými zrnky
kamene, cena na dotaz,
www.technistone.com

ČiStý minimaliSmuS
Obklady ze skla či technického kamene navazují na minimalistický trend moderních kuchyní.
Kromě elegantních, takřka bezespárových ploch nabízejí celou řadu praktických výhod.

S

kleněné obklady se vyrábějí z tzv. kaleného
skla, které vyniká všestrannou odolností. Poradí
si s vysokými teplotami, prskáním horkého oleje, stříkáním vody i stoupající párou.
Sklo se vyrábí vždy z jednoho
kusu individuálně pro danou
kuchyň. Díky tomu má výsledná plocha minimum spojů a velmi snadno se udržuje.
Výhodou je i snadná montáž,
před níž není třeba zeď zvlášť
štukovat. Drobné nerovnos-

ti se schovají pod lepidlem,
kterým se srovná podkladová
stěna. Skleněné obklady jsou
k dispozici z čirého skla float nebo extraclear (sklo vyčištěné od chemických přísad
a zbavené zeleného nádechu).
Na oba typy lze nanést barvu
ze vzorníku RAL nebo NCS,
mohou být v lesku i matu, zdobeny broušenými ornamenty
nebo fototiskem, který přináší
do kuchyní například metalické povrchy nebo motivy dřeva
či mramoru.

Věčná krása kamene

Pokud obdivujete krásu
přírodního kamene a zároveň
nechcete z požadavku snadné
údržby kuchyně ustoupit ani
o píď, vyzkoušejte tzv. technický kámen. Směs kamene,
zrcadlových či skleněných
střepů a barevných pigmentů
spojená polyesterovými pryskyřicemi může být podobně
jako mramor protkaná jemnými žilkami, může mít hrubou
strukturu tvořenou viditelnými částicemi kamene anebo se

v ní může uplatňovat zrcadlová
struktura s vysokým leskem.
Zároveň nabízí řadu bezkonkurenčních užitných vlastností, jako je téměř nulová nasákavost a vysoká odolnost vůči
mechanickému poškození. Obklady z technického kamene se
dodávají v tloušťkách 12 nebo
20 mm. Před jejich montáží je
třeba stěnu vyštukovat a mít
v kuchyni připravené rozvody
vypínačů a zásuvek. Frézování
otvorů do kamene totiž probíhá už během výroby.
www.modernibyt.cz
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OBKLADY

Obklady z kolekce
Shades (Sil Ceramiche)
inspirované vzory módních
tkanin, cena na dotaz,
www.silceramiche.it

Korálková mozaika Marlene
z nové kolekce Allure
(Appiani), formát 60 x 60 cm,
cena na dotaz, www.appiani.it

Mozaika High Society (Fired
Earth), formát 39,7 x 30,5 cm, cena
22 163 Kč/m2, www.firedearth.com

Mozaika Wollen Smoke
(Mosaico+) inspirovaná
strukturou a vzory tvořenými
vlněnou přízí, cena na dotaz,
www.mosaicopiu.it

NÁPADNÉ
VZORY
Obklady s výraznými vzory
přenesou vaši kuchyň
do portugalských uliček obložených
tradiční keramikou azulejos, ale
i na přehlídková mola, do království
úchvatných střihů a látek.
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K

uchyně se stávají stále častěji místem setkávání různých stylů.
Eklektická módní vlna vyplavila do jejich zařizování styl
zvaný shabby chic, rustikální
design s dotekem historie, který oživuje staré předměty, tradiční vzory a zapomenuté řemeslné postupy, aby je zasadil
do uživatelsky příjemnějšího
a modernějšího rámce. Ve světě
keramických obkladů s tímto
trendem rezonují reminiscence na historizující styly (secesi,
romantismus) a nevyčerpatel-

nou ornamentalistiku tradičních vzorů ze zlatého věku majoliky a fajánse.
OBLEČENÉ OBKLADY

Inspiračním zdrojem návrhářů keramických obkladů
ovšem není jen historie, ale
i předměty každodenního užívání. V posledních letech jde
zejména o textil a jeho tradiční vzory, jako je káro, černobílá kohoutí stopa pepito, jemný kostkovaný vzor prince of
Wales (u nás známější jako esterházy) nebo něžné puntíky.

Kolekce retro
obkladů Jolie (Marca
Corona), základní
formát 10 x 10 cm, cena
od 1 399 Kč/m2,
www.keramikasoukup.cz

Tažená keramická dlažba Provenzal
(Natucer), vhodná také jako
obklad, formát 20,5 x 12 cm,
cena 2 799 Kč/m2,
www.lkhome.cz

Dekorativní obkládačky
napodobující vzhled majolikové
mozaiky Majolika (Rako), formát
20 x 60 cm, cena 699 Kč/m2,
www.rako.cz

www.modernibyt.cz
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OBKLADY
Dekor z nové kolekce Via
(Rako), rozměr 21 x 37 cm,
podlepený na síti, cena
399 Kč/set (0,38 m2),
www.rako.cz

Dlaždice s textilní
strukturou Tex (Mutina),
formát 11,5 x 20 cm,
cena 6 826 Kč/m2,
www.brotherandduck.cz

Kolekce Transit (Ragno),
formáty 15 x 15 cm,
30 x 60 cm a 60 x 60 cm,
cena od 1 350 Kč/m2,
www.keraservis.cz

Mozaika s plastickým
efektem Nanoevolution
(Apavisa), imitace cementu,
rozměr čtverečků 5 x 5 cm,
cena 6 412 Kč/m2,
www.iridio.cz
Mozaika Phenomenon
Rain A Nero (Mutina),
formát 0,5 x 0,25 cm,
podlepená na síti 25 x 30 cm,
cena 18 043 Kč/m2,
www.brotherandduck.cz

RAFINOVANÁ STRUKTURA
Hra s materiály,
povrchy a tvary
je cestou, kterou
v posledních letech razí
snad všichni zavedení
výrobci keramických
obkladů. Vydejte se
na ni i vy.
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A

ť už zvolíte mozaiku obdelníčků laděných tón
v tónu a vyskládaných
do parketového vzoru nebo moderní hexagonové tvary tvořící dohromady vzhled medové
plástve, získáte pro kuchyňskou
linku velkou devízu: iluzi nekonečného prostoru. Hlavní roli
v ní hrají jednoduché, ale velmi
efektní prvky – plastické reliéfy
a speciálně upravené povrchy
vyvolávající dojem letitého používání. To je i případ nové série
značky Rako nazvané Via, která v sobě kombinuje romantiku

starých opotřebených podlah
s barevností pálených cihel. Povrch série má autentické škrábance a nedokonalosti, které
spolu s výrazným reliéfem navozují pocit zdánlivé nedokonalosti ručně vyráběného cotta.
ŠEDÁ ZÓNA

S trojrozměrným efektem kráčí ruku v ruce pečlivě zvolená barevnost, v níž ne náhodou převládají odstíny šedé. Šedá totiž není
jen hluché místo na pomezí černé
a bílé. Má spoustu odstínů, které
přitahují světlo i tmu. Je v ní jistá

neutralita, která může znamenat
střízlivost, ale i otevřený prostor k pohrávání si s materiálem,
povrchem a strukturou. A to je
přesně ten důvod, proč přitahuje
módní návrháře i interiérové designéry. Značka Ragno zahrála
v kolekci Transit na její industriální strunu a vytvořila obklady
s kovovým vzhledem, které připomínají železné a ocelové pláty. Aby výsledný efekt obkladu
nepůsobil chladně, doplnila je
dekory s jemným krajkovým reliéfem, který plasticky vystupuje
z obkladu díky efektu bělení. ■

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT SAMI …
Praha
Next Trade Store
www.schuellerpraha.cz
HVT interiéry kuchyně
www.hvt.cz
Bellini kuchynĕ
www.bellini-kuchyne.cz
Plzeň
Interiéry Krejcar
www.interiery-krejcar.cz
Cheb
DM2
www.kuchynedm.cz
Liberec
Studio Decret
www.decret.cz
StráŽ nad Nisou
Kuchynĕ Havelka
www.kuchynehavelka.cz
Hradec Králové
AD 1150
www.ad1150.cz
České Budějovice
Studio D
www.studio-D.eu
Milevsko / Písek
Calta interiery
www.caltaelektro.cz
Brno
Deho
www.deho.cz
Olomouc
Karel Kováč centrum
www.karelkovac.cz
Zlín
Minár interiér s.r.o.
www.minarinterier.cz
Ostrava
Bodinger studio
www.bodinger.cz
Bratislava
Kuchynské štúdio
P&Ľ Špaček s.r.o.
www.spacek.sk
Rovinka
INTERIÉR 48
www.interier48.sk
Prievidza
PEGAS studio
www.pegasstudio.sk
Poprad
INSPIRE DESIGN
www.inspiredesign.eu
Košice
ING FOUR
www.minitec.sk
Holíč
DESIGN FACTORY
www.design-factory.sk
www.schueller.de

kitchens
made in
germany

KUCHYNĚ
NĚMECKÉ KVALITY –
INDIVIDUÁLNĚ
NAVRŽENÉ PRO VÁS

JÍDELNY

Stůl Jutland (Ton) v pevné
variantě, deska 90 x 160 cm,
ceny: buk 16 628 Kč, dub
21 141 Kč, křesla Merano,
cena 5 740 Kč

POŘÁDNÝ
KUS DŘEVA
Židle K 166, kombinace
světlého dubu a překližky,
čalouněný sedák z koženky,
cena 2 048 Kč,
www.discontnabytek.cz
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Jídelní stoly se vyrábějí z mnoha rozmanitých
materiálů. Přesto jde o předmět, který má většina
lidí spojený hlavně s přírodním dřevem. Masivní
stoly sloužily po staletí na hradech i v chalupách
a díky specifickým vlastnostem tohoto materiálu
zrály jako víno. Oblibě se těší i dnes. Současná
podoba je však subtilnější.

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Stůl Split (Muuto), dubový
masiv, možnost více mořených
odstínů, cena 62 500 Kč, židle
Nerd, lakovaný jasan, cena
10 390 Kč, www.designville.cz

V

prostorově omezených
kuchyních s malým jídelním koutem ztratily
klasické jídelní stoly na čas své
výsadní postavení. Jejich funkci často přebíraly barové pulty
či menší stolky, ke kterým se
vešly maximálně tři osoby. Návratu v plné velikosti napomohl
trend spojení kuchyní s obývacími prostory. Vedle kusů zhotovených z různých materiálů
se znovu zvýšil zájem o klasické
dřevěné stoly, které vytvářejí
dojem solidního kusu nábytku,
jehož vzhled má navíc schopnost zútulnit a zateplit každé prostředí. Návratu masivu
do interiéru nahrál i trend kombinování zdánlivě neladících
materiálů. Dřevěné stoly se tak
nyní používají i v ultramoderních interiérech, kde je dominantní například sklo nebo kov.

Nadčasový design židle 18
z ohýbaného dřeva vznikl
v roce 1879 a je stále populární,
cena 2 650 Kč, www.ton.eu

Židle Börje, masiv/bříza,
polstrovaný sedák, cena
999 Kč, www.ikea.cz

www.modernibyt.cz
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JÍDELNY
Klasický jídelní stůl JS32
v provedení rustikální dub je
novinkou značky Hanák (cena
ještě nebyla stanovena), židle
Moritz, ručně broušený masiv
s čalouněním z jemné přírodní
kůže, cena 10 990 Kč,
www.hanak-nabytek.cz,
www.ton.eu

LAK UŽ TOLIK NEFRČÍ

Židle 002 (Ton) je redesignem
klasiky číslo 14. Dva ručně zpracované
ohyby tvoří nohy, opěradlo i područky,
cena 4 790 Kč, www.ton.eu
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Jednou z univerzálních židlí vhodných
ke dřevěnému stolu je židle Mathilda
(Moroso), dřevo/kůže/rákos, cena
21 600 Kč, www.mohd.it

U nábytku z masivu se někteří lidé obávají náročnější
údržby a nutnosti opatrnějšího používání. Tyto obavy vedly
v minulosti k tomu, že se dřevěné zařizovací předměty opatřovaly lakem, který jejich povrch
chránil. Takové opatření opatření ale potlačilo vlastnosti, které
jsou pro tento materiál specifické. Dnes se naopak výrobci
snaží po vzoru našich předků
konzervovat dřevo přírodními
prostředky, které je dostatečně
ochrání. Dřevěné plochy napuštěné olejem nebo voskem jsou
méně nasákavé, příjemnější
na dotek a jejich struktura má
větší optickou hloubku. Údržba
těmito zdravotně nezávadnými

Jídelní sestava Stockholm
(Ton), dub/mořená deska
buk, cena 12 080 Kč,
židle z ohýbané překližky
technologií Ton, typ
s područkou i bez područky,
cena od 3 630 Kč

U některých kolekcí jídelního
nábytku nabízejí výrobci dva
typy židlí – jednoduchý nebo
s područkami – které je
možné i kombinovat

inzerce

Hš Rustikal

stylové kuchyně

Bělehradská 62, Praha 2-Vinohrady

tel.: +420 222 513 017

w w w .h s ru s ti k a l .c z

JÍDELNY
Jídelní stůl Högsby, dýha
dub, 178 x 90 cm, cena
6 990 Kč, židle Henriksdal,
masiv/bříza, cena 1 790 Kč,
www.ikea.cz

prostředky je snadná, takže ji
může každý uživatel pravidelně
provádět sám.
KOUZLENÍ SE DŘEVEM

Jídelní stůl a židle Figure,
americký ořech, stůl 180 x 90 cm,
cena 43 560 Kč, židle
20 200 Kč, www.situs.cz
Židle Merano (Ton), masivní
dřevo a ohýbaná překližka,
cena 4 940 Kč, www.ton.cz
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Kresbu, strukturu a barvu
dřeva lze upravit a zvýraznit
speciálními úpravami. Moderní jsou například takzvané postaršené povrchy, které mají
patinu starého dřeva včetně
úmyslných vad, které zvyšují
dojem autentičnosti. Na jejich
zhotovení se používají speciální
přístroje, které vybrušují měkčí
části masivu mezi tvrdšími léty,
takže se povrch zvlní a vypadá
opotřebovaně. Vzniklý reliéf je
ještě možné zvýraznit transparentním nátěrem. Dojem opotřebovanosti lze podtrhnout
například i bíle tónovanou barvou. Mezi standardní úpravy

patří moření povrchu, jímž lze
docílit vzhled jiného druhu dřeviny. Měkčí dřevo se tak může
„převléknout“ za kvalitnější
tvrdší dub a pravý dub může
zase získat podobu nějakého
módního exotického dřeva.
VOLTE POHODLÍ

Důležitou součástí jsou židle,
které jsou stylově sladěné se stolem. Moderní dřevěné židle mají
odlehčenou konstrukci a stejně
jako stoly z masivu jsou subtilnější. Existují ale i nadčasové
modely, které se těší oblibě už
několik desetiletí a hodí se ke každému jednoduchému stolu. Patří mezi ně například legendární
thonetka nebo některé dnes již
klasické skandinávské modely,
které vznikly během druhé poloviny minulého století.
■

kuchyně | skříně | nábytek
Uvažujete o pořízení kvalitního nábytku podle svého vkusu
a potřeb? Naše zakázková výroba a bohaté zkušenosti Vám
poskytnou široké možnosti řešení. Při výrobě našich kuchyní
a nábytku používáme pouze kvalitní suroviny a řídíme se
osvědčenými řemeslnými recepty, tak abychom vám vždy
mohli zaručit vysoký komfort užívání po celou dobu
životnosti nábytku. Nakupujte u výrobce.

Brno | Příkop 6 | tel: 545 175 481 | Praha 6 – Břevnov | Patočkova 2386/83
Praha 9 – Prosek | Vysočanská 20 | Praha 4 – Pankrác | Hvězdova 1734/2c
Průhonice – Čestlice | V Oblouku 800 | Brandýs nad Labem | Husova 841/2

WWW.JNINTERIER.CZ | TEL.: 800 900 850

VYUŽIJTE VÁŠ PROSTOR

spotřebiče

Myčka ADP 9070 IX (Whirlpool),
funkce 6. smysl rozpozná míru
zašpinění, kapacita 13 sad, třída
A+++, trysky u dolního koše umožňují
umístit velké nádoby vertikálně, cena
18 990 Kč, www.whirlpool.cz
Myčka Hotpoint LFD 11M121 B
EU, kapacita 14 sad, flexibilní
vybavení s 20 pohyblivými a
vyjímatelnými částmi, třída A++,
spotřeba 9 litrů, cena od 12 990 Kč,
www.hotpoint.cz
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I myčka má své

potřeby

Používání myčky je snadné. Díky jasným
piktogramům většinou ani není třeba číst návod.
Přesto je dobré do něj nahlédnout a zjistit, jak
myčku využívat co nejefektivněji, aby při co
nejnižší spotřebě podala co nejvyšší výkon.

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Myčka SMS69N72EU (Bosch), kapacita
14 sad, systém sušení Zeolith, třída A+++,
funkce systém VarioFlex Pro umožňuje
řadu individuálních nastavení mycích košů,
cena 22 990 Kč, www.bosch.cz

R

uční umývání nádobí
většinou v žádné domácnosti nepatří mezi
oblíbené činnosti. Přesto se
u nás automatické myčky zabydlovaly pomaleji. Všeobecně totiž panovala představa, že
neumyjí nádobí dobře a že mají
velkou spotřebu vody i elektřiny. U moderních spotřebičů už
jsou tyto obavy zbytečné. Současné myčky s energetickou třídou A a několika plusy ušetří
oproti starým modelům až 50 %
energie, vystačí si i s méně než
10 litry vody a díky promyšlenému umístění mycích trysek
a účinným detergentům si poradí i s připečenými kusy nádobí. Je třeba si ale uvědomit,
že výrobcem udávané hodnoty
platí jen při správném používání. Výkonnost a spotřebu ovlivní
například způsob ukládání nádobí, volba programů, typ čisticího prostředku i údržba.

Stolní myčka SKS 51E22
EU (Bosch), kapacita 6 sad
nádobí, třída A+, spotřeba
vody 8 litrů vody, cena
9 988 Kč, www.bosch.cz

Myčka eXtra DFP 58T94
CA NX EU (Indesit),
kapacita 14 sad nádobí, třída
A++, spotřeba 9 litrů vody,
cena od 9 990 Kč,
www.indesit.cz

EKO ZNAMENÁ MÉNĚ

Výrobci udávaná nízká spotřeba energie platí pouze u takzvaných ekologických nebo sofistikovaných automatických
programů, které myjí nádobí
delší dobu při nižší teplotě. Kdo

Kompaktní myčka (Indesit), 45 x 55 x
50 cm, kapacita 6 sad nádobí, třída A,
ceny: bílá od 6 590 Kč, stříbrná
od 6 990 Kč, www.indesit.cz

Nezapomeňte pravidelně
čistit filtr, kde se usazují
zbytky potravin nebo části
odlepených etiket
www.modernibyt.cz
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spotřebiče
Myčka G 4203 active, třída A+,
možnost připojení na teplou vodu
může ušetřit až 40 % energie,
výškově nastavitelný horní koš,
cena 16 990 Kč, www.miele.cz

Myčka evo Space CDpM 77883
X (Candy), kapacita 16 sad nádobí,
třída A++, spotřeba 10 l vody,
cena 8 088 Kč, www.mall.cz

používá často krátký intenzivní
program, musí počítat s tím, že
bude spotřeba elektřiny výrazně
vyšší.
Dobře naplněná

Plýtvání energií a vodou
sníží maximální využívání kapacity spotřebiče. Flexibilní
police umožňují přizpůsobit
vnitřní členění různým druhům a tvarům nádobí tak, aby
se celý prostor dokonale zaplnil. Někdy stojí za zvážení,
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zda velkou nádobu (například
pekáč), která zabere většinu
spodní části, neumýt raději ručně. Některé myčky mají
program, který umývá nádobí
jen v horní polovině, ten ale
nepatří mezi ekonomické.
Chytrý autoMat

Rovnováhu mezi spotřebou
a výkonem zajistí automatický
program využívající senzory,
které podle stupně znečištění měřeného z první namáčecí

lázně určí mycí program s optimální teplotou a tlakem vody.
naKrMte ji

I když používáte tablety 3 v 1
obsahující regenerační sůl, nasypte ji samostatně do zásobníku. S kompletními tabletami
se bude spotřebovávat jen minimálně, ale vy budete mít jistotu,
že chrání spotřebič před usazováním vodního kamene a v případě nutnosti můžete bez obav
použít i běžný detergent.
■

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV
INZERCE

PORADNA

UMYJTE
MYČKU,

POTŘEBUJE TO
Myčky nádobí nám věrně slouží a na rozdíl
od lidských pomocníků nevyžadují poděkování
ani zvláštní pozornost. I ony ale potřebují
pravidelnou údržbu. Kromě odstranění zbytků
potravin nebo odlepených etiket zachycených
ve filtru by se měly jednou za čas vyčistit
speciálním prostředkem, který odstraní z jejich
útrob usazené vrstvy tuku nebo vodního kamene.

M

ožná to zní paradoxně,
ale přestože se do myček vkládají silné čisticí prostředky, které zbavují
nádobí nečistot, samy myčky
se přitom trochu zašpiní. K tomuto efektu dochází ještě víc,
když se častěji využívá ekologický program, u kterého se
myje nádobí při nižší teplotě.
Jakkoli je pak nádobí čisté,
rozpuštěný tuk se při oplachu
studenou vodou usazuje v odtokovém systému nebo ve filtru. Na stříkacích ramenech
a v tryskách se časem usadí
i vodní kámen. Prostředí myčky tak přestává být hygienické a nánosy nečistot ovlivní
i její funkce. Každé myčce
proto prospěje, když ji jednou
za měsíc či za dva (záleží na intenzitě používání) vyčistíte.
Speciální přípravek stačí vložit
do myčky a zapnout program
s mytím na vyšší teplotu.
■

Čistič myčky Somat
(Henkel) dokonale vyčistí
i trysky a těžko dostupná
místa, cena 109 Kč,
k dostání v běžné síti drogerií

FQ60CPO

www.smeg.cz

návštěva

Dvě poDoby
jeDné kuchyně
I přes zvýšené nároky
na reprezentativní podobu kuchyní,
které jsou spojené s obývací částí, by
tento prostor neměl ztratit hřejivou
atmosféru místa, ze kterého je cítit,
že se tu opravdu žije. V kuchyni,
kterou jsme navštívili, se oba tyto
aspekty podařilo citlivě propojit.
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text: libuše lhotská, foto: robert žákovič

V pravé boční části
obezdění komína je ukrytá
výsuvná potravinová skříň

Praktické navázání pracovní
desky na kuchyňský jídelní stůl
usnadňuje majitelce servírování

www.modernibyt.cz
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návštěva

v ergonomicky řešené
kuchyni má paní domu vše
na dosah. v nábytku
u komínové stěny (vpravo)
je zabudovaná mraznička,
chladnička, 2 vinotéky,
pečicí a parní trouba
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Otevřený
integrovaný
prostor dělí
komínová stěna,
ve které jsou ze
strany kuchyně
zabudované
spotřebiče

K

uchyň je situovaná v cen
tru rozlehlého mezone
tového bytu, který vznikl
rekonstrukcí půdních prostor
domu ve staré městské zástav
bě. Kromě atypického členění
a střešních šikmin se museli au
toři návrhu vyrovnat i se dvěma
komínovými stěnami umístěnými
v budoucí kuchyňské části. Jejich
začleněním do koncepce se po
dařilo vytvořit průchozí prostor,
který na jedné straně navazuje
na obývací část a na opačné ústí
do místnosti s velkým jídelním
stolem, přičemž pohledu z jedno
ho interiéru do druhého brání vět
ší komínová stěna, ve které jsou

zabudované vestavné spotřebiče.
Od jídelního stolu, který se vy
užívá hlavně při příležitosti vět
ších návštěv, je tak z kuchyně vi
dět jen malá část pracovní desky.
Kuchyňskou linku ve tvaru
písmene L tvoří nízké skříňky
s pracovní plochou, plynovou
varnou deskou a dřezem. Varnou
část dělí od vestavěných spotře
bičů jen úzká ulička, takže má
paní domu při vaření vše rychle
po ruce. K běžnému stolování vy
užívá rodina stůl, který navazuje
na pracovní desku. Atmosféru
domácího prostředí v tomto pro
storu podtrhuje nástěnka s dět
skými výkresy.
■

Z obývacího prostoru brání pohledu
do kuchyňské části druhá komínová
stěna (vlevo).
Z jídelny lze do obývací části
vstoupit přes kuchyň nebo z druhé
strany okolo komínové stěny

www.modernibyt.cz
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SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ

Kuchyň XL3146 (Ballerina) je
ušitá na míru pohodlné obsluze
vsedě. Zásuvky jsou vybaveny
elektrickým způsobem otvírání
a obsah horních skříněk lze snadno
zpřístupnit díky stahovacím
poličkám, cena na dotaz,
www.ballerinakuchyne.cz

VAŘENÍ
S EMPATIÍ
Kontejner Opé (Miniforms) představuje mobilní
pracovní plochu a úložný prostor v jednom.
Díky textilním úchytkám je vždy po ruce, cena
od 21 641 Kč, www.cskarlin.cz
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Kuchyň je záležitost, kterou si nepořizujeme
každý den. Podle odborníků zdobí naši
domácnost v průměru dvacet let. I proto je
důležité dívat se do budoucnosti a vzít při
jejím zařizování v potaz, že nároky, které
na ni klademe dnes, se můžou za pár let
naprosto změnit.

text: anna martinková, foto: archiv

otevřená Dispozice

Dobrá práce

Variant kuchyňských dispozic je celá řada.
Z hlediska pohodlné obsluhy, která se může
v pozdějším věku odehrávat v pozici vsedě, je ovšem nejvýhodnější otevřená dispozice klasického L nebo lineárního uspořádání.
V případě kuchyní ve tvaru U a v kombinaci
s ostrůvkem hraje důležitou roli prostor, který
by měl umožnit přisunout k hlavním kuchyňským zónám židli.

Dalším důležitým aspektem je organizace pracovní plochy a ergonomické rozmístění hlavních
zón. Prostory zasvěcené vaření, mytí a přípravě
pokrmů by měly být vzájemně na dosah, aby majitel kuchyně nemusel přecházet z místa na místo a zjednodušil si manipulaci těžkými hrnci
a nádobím. Při práci u dřezu přijde vhod baterie
s delší pákou, případně senzorická baterie. Dobrou volbou je i baterie s výsuvnou sprchou, která
umožňuje napouštění vody do nádob mimo dřez.
Ve varné zóně představuje nejbezpečnější řešení indukce. Teplo zde vzniká jen ve dnu nádob
na desce a okolní plochy zůstávají chladné. Mezi
základními funkcemi indukčních desek nechybí
indikátor zbytkového tepla a funkce automatického vypnutí, která se aktivuje při dlouhé nečinnosti. Všechny další spotřebiče by měly být umístěny tak, aby umožňovaly obsluhu bez zbytečného
shýbání. Zatímco dříve tuto možnost nabízely jen
vestavné pečicí a mikrovlnné trouby, dnes je možné i vyvýšené umístění myček a chladniček.

posaďte se, prosím

Ačkoli výška populace pomalu, ale jistě roste
a spolu s ní i umístění pracovní desky v současných kuchyních, pro práci vsedě je vhodnější její
nižší poloha (70–80 cm). Z tohoto hlediska jsou
praktickým řešením pracovní plochy s elektrickým pohonem, jejichž výšku lze variabilně přizpůsobit. Pohodlnému vaření jde naproti i trend
odlehčených pracovních desek a ostrůvků, v nichž
je část úložných prostor pod nimi obětována
ve prospěch možného posezení.

Základem kuchyňského stolu
chopchop je kovová konstrukce
nastavitelná do požadované výšky.
V desce z olšového dřeva může být
zakomponováno vše potřebné: dřez
s baterií s výsuvnou sprchou, struhadlo
propojené se zásuvkou na nastrouhané
ingredience a řada dalších pomůcek,
design Dirk Biotto, www.dirkbiotto.com

Zóny zasvěcené
vaření, mytí a
přípravě pokrmů
by měly být
vzájemně na
dosah, aby majitel
kuchyně nemusel
přecházet z místa
na místo
www.modernibyt.cz
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speciální vybavení
indukční varná deska ACM 938
BA (Whirlpool) v nadstandardní
šířce 77 cm nabízí tzv. flexi zónu
s plotýnkami, které můžete
používat samostatně nebo jako
jednu velkou varnou plochu, cena
15 990 kč, www.whirlpool.cz

snadné otevírání
bezúchytkového nábytku
i spotřebičů vestavených
uvnitř zajistí systém
servo-Drive, cena na dotaz,
www.blum.cz

Chytré ukládání

Tělocvik kolem kuchyňské linky se bohužel
občas neobejde bez nepříjemných úrazů. Proto
výrobci systémů otevírání a vnitřního vybavení
stále více soustředí svou pozornost na pohodlný
a zároveň maximálně bezpečný pohyb v kuchyni. Zajímavým příkladem je firma Blum, která
do vývoje svých produktů zapojila Age Explorer, speciální oblek, který umí simulovat stárnutí a sníženou pohyblivost přicházející s vyšším věkem. Z výsledků testování kuchyní s Age
Explorerem vyplynulo, že vhodnější než klasická dvířka jsou u spodních skříněk výsuvy, které zpřístupňují svůj obsah i bez shybů a dřepů.
V horních skříňkách usnadní manipulaci s nádobím výklopy, které se dají vysunout nad korpus, tedy mimo oblast hlavy uživatele. Neodmyslitelnou součástí pohodlného otevírání a zavírání
kuchyňského nábytku je elektrický pohon a tiché
pojezdy, které umožňují obsluhu lehkým ťuknutím rukou, bokem či kolenem.
■
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systém iMove (Kesseböhmer)
poskytuje díky sklápěcímu
mechanismu snadný přehled
o zásobách uložených v obtížně
přístupných místech, cena podle
provedení, www.kesseboehmer.cz

TIP-ON BLUMOTION

Dvě funkce – fascinující kombinace

Vyšší komfort obsluhy a design nábytku bez úchytek – zcela mechanické
otvírání kombinované s tlumeným zavíráním TIP-ON BLUMOTION, je možné
realizovat s malou mezerou čela již od 2,5 mm. S výsuvy LEGRABOX pak
nabízí širokou škálu designových možností.

Spustit film

www.blum.com/tiponblumotion

VYZKOUŠELI JSME

TEXT: EDITA ERBSOVÁ, FOTO: ARCHIV

Doporučená maloobchodní cena
robota SENCOR PASTELS
je 6 999 Kč, www.sencor.cz

Plusy
+ kovové tělo a převody
+ výkonný motor
+ příslušenství
+ cena
Minusy
- při vyšších otáčkách
velká hlučnost
- část příslušenství
v plastu

ROBOT V PASTELOVÉM BRNĚNÍ
Hravost do kuchyně
přináší nová řada
kuchyňských
spotřebičů Pastels
v 9 barvách. My
jsme měli možnost
otestovat kuchyňský
robot.

P

rvní, co mě po vybalení
robota z krabice kromě
nádherné mátové barvy
překvapilo, bylo, jak je robustní, a přesto elegantní. Aby také
ne, když je vybaven celokovovým tělem. Součástí balení je
nerezová mísa o objemu 4,5 l,
která se jednoduchým pootočením snadno vyjme a zacvakne
zpět. Stejně tak uchycení nástavců a jejich výměna je dílem
okamžiku. Trochu jsem se obávala manipulace s výkyvným
ramenem, ale i ta je opravdu
snadná. Robot je vybavený regulátorem rychlosti otáček 1–8,
přičemž 1 = 50 otáček za minutu
a 8 = 210 otáček za minutu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Postupně jsem v krabici nacházela příslušenství – míchací
metlu, šlehací balonovou metlu
a hnětací hák. Součástí robotu je i nástavec na mletí masa
s jemným a hrubým mlecím
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diskem a nástavcem na plnění domácích klobás a přípravu
kebabu. Přítlak masa, nástavec
na plnění střívek a plnicí otvor
nástavce na strouhání a krájení
jsou z bílého plastu. Předpokládám, že plast časem zežloutne,
ale nevidím to jako nedostatek,
je to spíš estetická záležitost.
Dále kráječ a struhadlo se třemi
vyměnitelnými nástavci (jemné,
hrubé a na krájení plátků).
VYZKOUŠELA JSEM

Krásně pevná šlehačka
a sníh z bílků byly dílem okamžiku. Kromě bezchybně namletého masa jsem ocenila i nerezovou násypku, která je dost
velká na odložení masa, které
budeme mlít. Kráječ a struhadlo s vyměnitelnými nástavci
zvládly svou práci také na jedničku. Nejvíce jsem byla zvědavá, jak si robot poradí s těstem na chléb, na které jsem
použila hnětací hák. Tady jsem

byla trochu zklamaná, protože
těsto se mi na hák lepilo, takže jsem ho během hnětení musela několikrát z háku pomocí
špachtle seškrábat, ale nakonec
se podařilo a chléb byl po upečení výborný. Při zapnutí otáček na maximum se mi motor
robotu zdál poněkud hlučný
a tělo se lehce otřásalo, to by mě
od koupě ale neodradilo. Nejsem náročná kuchařka, není mi
zatěžko ručně vyšlehat sníh, ale
po tom, co jsem vyzkoušela tohoto pomocníka, už bych se ho
nevzdala. Myslím si, že poměr
cena – výkon je v pořádku, a tak
se těším, až si dokoupím šnekový odšťavovač a výrobník těstovin, které by měly být na trhu
ještě před Vánocemi. V nabídce
bude i nástavec na výrobu cukroví, ale u nás se sladké moc
nejí, ten tedy oželím.
■
KONTAKT:
www.sencor.cz

Německé kuchyně
Livanza od Oresi
jsou teď nejvýhodnější!
Návrhy kuchyní ve 3D nezávazně a zdarma!
www.oresi.cz

Oresi – šampión v každé třídě kuchyní

SPOTŘEBIČE

Novou snídaňovou kolekci
Retro nabízí výrobce Smeg
v několika pastelových barvách,
cena rychlovarné konvice
i toustovače 5 490 Kč/ks,
www.smeg.cz
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NALAĎTE SE SNÍDANÍ
Doba, kdy jsem ráno narychlo vypila hrnek horkého čaje a něco k snídani
vymýšlela až cestou do školy nebo do práce, už je naštěstí pryč. Časem jsem
totiž zjistila, že řadu stresových situací typu zapomněla jsem doma něco
důležitého nebo ujela mi tramvaj, zvládám daleko lépe s plným žaludkem.

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Kapslový kávovar Nescafé Dolce Gusto
Circolo pro horké i studené nápoje,
odkapávací tácek s nastavením výšky
ve 3 polohách, cena 2 798 Kč, www.mall.cz

Kávovar 3174 Inesto (Eta),
objem 1,5 l, funkce Drip Stop
zabraňuje odkapávání, digitální
displej s ukazatelem času, cena
1 199 Kč, www.eta.cz

Kapslový kávovar Pixie Clips Nespresso,
2 páry výměnných bočnic v různém
barevném provedení, 2 velikosti šálku,
cena 3 990 Kč, www.nespresso.com

Rychlovarná konvice Colors
Flame Red (Russell Hobbs),
cena 1 199 Kč, www.datart.cz

Rychlovarná konvice Distinta (DeLonghi),
matný kovový vzhled, barevné provedení
černá, bílá, bronz a měď, cena 2 990 Kč,
www electroworld.cz

P

řípravu snídaně urychluje a usnadňuje několik
malých spotřebičů. Podle
priorit členů domácnosti je třeba
zvolit vhodnou kombinaci těch,
které se budou skutečně pravidelně využívat. Nejpoužívanější
rychlovarnou konvici nabízejí
výrobci i jako součást modelového setu s toustovačem, někteří
řadu rozšiřují ještě o tyčový mixér nebo sendvičovač. Kdo holduje superzdravé stravě, využívá
na přípravu snídaně například
i odšťavovač nebo přístroj na
zhotovení módních smoothies.

Rychlovarná konvice Thermovision,
5 přednastavených teplot vody, barevná
signalizace teploty, funkce Keep Warm
udržuje stejnou teplotu vody 30 minut,
cena 2 199 Kč, www.homeandcook.cz

NĚCO NAVÍC

Na rozdíl od velkých spotřebičů vybavených různými chytrými programy mají malé typy
jen omezený počet funkcí. I ty ale
www.modernibyt.cz
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SPOTŘEBIČE

Toustovač z kolekce Colours Range
(Russell Hobbs), šedé provedení,
cena 1 299 Kč, www.datart.cz

Rychlovarná konvice a toustovač
z červené řady TWK (Bosch), ceny
596 Kč a 640 Kč, www.teshop.cz

mohou být pro někoho důležité.
Například obyčejná rychlovarná
konvice může mít i méně obyčejnou funkci, při které se vypne,
když voda dosáhne nastavenou
nižší teplotu. Takové konvice
poskytují většinou možnost volby mezi 70, 80, 90 a 100 C. Nižší teploty se využijí například
na přípravu zeleného čaje nebo
rozpustné kávy. Některé konvice mohou být vybavené funkcí,
která po ukončení varu udržuje
vodu po určitou dobu při stejné
teplotě, některé nadstandardní
mají dokonce i časovač umožňující nastavení doby, kdy se konvice sama zapne.
Méně funkcí (automatické
vypnutí a regulace teploty) mají
všechny běžné toustovače. Některé jsou navíc vybavené praktickým nástavcem na rozmrazování
pečiva, kdo holduje bagetám, má
možnost zvolit méně obvyklý typ
s funkcí, při které se pečivo opéká
jen z jedné strany.
Stylové vybavení na přípravu
snídaně by mělo být v kuchyni uložené tak, aby bylo stále po
ruce. Vhodným prostorem je například skříňka s roletkou, za
kterou se spotřebiče ukryjí, a kuchyň působí uklizeně.
■

Toustovač Artisan KMT4205
(KitchenAid), 4plátkový,
červený, cena 10 690 Kč,
www.vasekuchyne.cz
Rychlovarná konvice Vera (Bugatti),
program na zvolení teploty, několik
barevných provedení, cena
7 914 Kč, topinkovač Volo,
6 stupňů opékání, funkce baget
(opékání pouze z jedné strany), cena
5 875 Kč, www.dokuchyně.cz

Nová řada Pastels (Sencor) v několika
pastelových barvách obsahuje kromě snídaňového
setu i ruční mixér, kuchyňskou váhu a výkonný
robot, ceny: mixér 799 Kč, topinkovač 699 Kč,
konvice 599 Kč, www.sencor.cz
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Zdravotně
nezávadný
a tepelně
odolný plast

499,599,-

Nejlepší šunka?

Jedině
domácí

Šunkovar PRESTO

s teploměrem

Revoluční celoplastový šunkovar na výrobu domácí
šunčičky bez barviv a konzervantů je na světě! Šunkovar
s teploměrem je ideální pro přípravu čerstvé krůtí, kuřecí
nebo vepřové šunky, lze jej použít i k přípravě terin, paštik
nebo tradičních brambor se smetanou.

Součástí balení je podrobný
návod včetně 9 originálních
receptů a redukce pro přípravu
poloviční porce šunky.

Šunkovar je vyroben ze speciálního tepelně odolného plastu,
který je na rozdíl od klasických hliníkových šunkovarů
zdravotně zcela nezávadný, spodní část šunkovaru
je opatřena žáruvzdornými silikonovými nožičkami.

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: BENEŠOV, Tyršova 175 / BLANSKO, Vodní 2 / BRNO, Olympia Brno / BRNO, OD Vichr, Kobližná 19 / BRNO, Ečerova 2b / BRNO, Cimrman, Masarykova 7 / BRNO–LÍŠEŇ Masárova 7 / BRUNTÁL, OD Rex
/ ČESKÁ TŘEBOVÁ, J. Pácla 168 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, IGY Centrum / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 31 / FRÝDEK-MÍSTEK, OC Frýda / FRÝDEK-MÍSTEK, Ostravská 1552 / HAVÍŘOV, OD Elan / HAVLÍČKŮV BROD, Na Valech 3568
/ HODONÍN, Národní třída 50 / HRADEC KRÁLOVÉ, OC Atrium / HRANICE, nám. 8. května 368 / CHOMUTOV, OC Chomutovka / IVANČICE, Elektro Expert, Oslavanská 1597 / JIHLAVA, City Park / JIHLAVA, Farní 2 / KARLOVY VARY,
OC Varyáda / KARVINÁ, OC Karviná / KLADNO, OC Central Most / KOLÍN, OC Futurum / KOPŘIVNICE, Obránců míru 1046 / KRNOV, OD Prior / KROMĚŘÍŽ, Kovářská 19/4 / LIBEREC, OC Nisa / LIBEREC, OC Forum Liberec / LITOVEL,
Palackého 852/2 / LITVÍNOV, nám. Míru 336 / MLADÁ BOLESLAV, Bondy Centrum / MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Stupka Home, Pivovarská 130/4 / MOST, OC Central Most / NÁCHOD, Běloveská 763 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21
/ OLOMOUC, Galerie Moritz / OLOMOUC, Galerie Šantovka / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / OLOMOUC, Erbenova 2 / OPAVA, OC Breda / OPAVA, Horní nám. 58 / OSTRAVA, Forum Nová Karolina / OSTRAVA, OC Avion / OSTRAVA, OC
Laso / OSTRAVA, nám. Msgr. Šrámka 5 / PARDUBICE, OC Albert / PARDUBICE, tř. Míru 68 / PELHŘIMOV, Palackého 67 / PÍSEK, Chelčického 73 / PLZEŇ, Galerie Slovany / PLZEŇ, OC Olympia Plzeň / PLZEŇ, Koperníkova
1 / PLZEŇ, Pražská 81/9 / POHOŘELICE, Komenského 259 / PRAHA 1, Obchodní pasáž Florentinum / PRAHA 1, OC Quadrio / PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 2, Francouzská 175/14 / PRAHA 4, OC DBK Budějovická / PRAHA 4, OC
Chodov / PRAHA 5, OC Nový Smíchov / PRAHA 6, OC Šestka / PRAHA 9, Centrum Černý Most / PRAHA 9, Galerie Harfa / PRAHA 9, OC Letňany / PRAHA 10, OC Europark Štěrboholy / PRAHA 13, OC Lužiny / PROSTĚJOV, OC Zlatá
Brána / PŘEROV, nám. Přerovského povstání 1 / PŘÍBRAM, nám. 17. listopadu 298 / RAKOVNÍK, Ottova 89 / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo nám. 176 / SLAVKOV U BRNA, Čs. armády 244 / STRAKONICE, Podskalská
316 / SVITAVY, Stupka Hobby Market / ŠUMPERK, OC COOP / TÁBOR, OD Dvořák / TEPLICE, Galerie Teplice / TŘEBÍČ, Komenského nám. 141 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské nám. 71 / ÚSTÍ NAD LABEM, OC Sever /
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / VESELÍ NAD MORAVOU, Masarykova 155 / ZLÍN, OC Centro Zlín / ZLÍN, Dlouhá 4311 / ZNOJMO, OD Dyje / ZNOJMO, Fiala, nám. Svobody 1551/4 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Conven

www.tescoma.cz

dekor

HostinA
ve vysokém
lesku
U sváteční tabule si potrpíme spíše na rodinnou pohodu než
na formality. Přesto není na škodu oprášit spolu se svátečním
servisem i základní pravidla prostírání a dotáhnout slavnostní
atmosféru štědrovečerní večeře do posledního puntíku.
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A

čkoli mnozí stolovníci považují ubrus díky
všem pracím, sušicím
a žehlicím vymoženostem
za historický přežitek, ve svátek
se určitě vyplatí udělat výjimku.
Vánoční tabule oděná do světlého a pečlivě vyžehleného ubrusu
nechá vyniknout třpytu a lesku příborů i jídelního servisu
a bude působit o 100 % slavnostněji. Samozřejmým doplňkem by měly být také ubrousky
– látkové, které poslouží jako
ochrana klína hostů, i papírové, které se před jídlem odloží
k levé straně talíře a budou připraveny k otření úst před každým napitím.

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

NA PŘÍPITEK

Sklo zářící v tlumeném světle svíček je šperkem sváteční
tabule. Jelikož během štědrovečerní večeře obvykle nezůstane
u jedné vypité skleničky a jediného nápoje, je dobré vnést
i do uspořádání sklenic řád.
Začněte od sklenice na červené
víno (sklenice na vysoké stopce s buclatým tělem), kterou
umístíte ke špičce nože hlavního chodu. Po její levé straně si
nechte místo na sklenici s vodou a do vrcholu pomyslného
trojúhelníku postavte sklenici
na bílé víno. Pokud během večeře dojde řada i na jiné nápoje
(například pivo), vyměňte novou skleničku za některou z trojice, která se právě nepoužívá.

Hliníková tepaná nádoba
na víno ze série M’30
(Mauviel), Ø 20 cm, obsah
na jednu láhev, cena
4 185 Kč, www.kulina.cz

Flétna na sekt s jemnými broušenými
motivy vycházejícími ze staré sklářské
tradice, cena od 2 000 Kč,
www.artelshop.com

Skleněná karafa Capitane
(Peugeot) vhodná pro dekantaci
mladých vín, cena 1 179 Kč,
www.vasekuchyne.cz

Vysoká sklenice Grand
Royal (Villeroy & Boch)
na podávání piva, long
drinků a nealkoholických
nápojů, cena 1 065 Kč,
www.luxurytable.cz

Punčový hrnek Decorated
Christmas Accessories
(Villeroy & Boch), obsah
0,39 litru, cena 510 Kč,
www.luxurytable.cz

Sklenice Grand Royal
(Villeroy & Boch) z broušeného
křišťálového skla, vhodná
na vodu a vinné koktejly, cena
1 220 Kč, www.luxurytable.cz

Moderní reinterpretaci
vánočních motivů představuje
kolekce New Modern
Christmas (Villeroy & Boch),
cena misky na cukroví 610 Kč,
www.luxurytable.cz

Dekorativní girlanda
eukalyptu Sia Home,
cena 497 Kč,
www.homeart.cz

Jídelní talíř se zlatým
monogramem Gold (Green Gate),
Ø 27 cm, cena 739 Kč,
www.apropos-shop.cz

CHOD PO CHODU

Zatímco běžně servírujeme
talíře s jednotlivými chody přímo na stůl, při svátečním prostírání by mezi stolem, ubrusem
a jídelním talířem neměl chybět
tzv. klubový talíř. Tento talíř
zůstává na stole po celou dobu
hodování a talíře s jednotlivými chody se na něm střídají tak,
aby nikdy nezel prázdnotou.
Výjimku tvoří dezertní talířek,
kterému by mělo být vyhrazeno místo po levé straně v úrovni
středu jídelního talíře.

Talíř Renaissance
Gold (Wedgwood)
z kostního porcelánu,
Ø 27 cm, cena 1 403 Kč,
www.thomasspoon.cz

Skleněný stříbrný
talíř značky Green
Gate, Ø 27 cm,
cena 468 Kč,
www.dan-design.cz

www.modernibyt.cz
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DEKOR
Jídelní souprava pro 6 osob
Toscana (Tescoma),
nerezavějící ocel, cena 2 299 Kč,
www.tescoma.cz

Sada 16 příborů z titanu
(Broste), zlaté provedení,
cena 4 975 Kč,
www.ifantazie.cz

V PLNÉM LESKU

Nerezové vajíčko Mood (Christofle)
ukrývá luxusní příborovou sadu pro
6 osob. Příbory jsou elektrolyticky
postříbřeny, cena 25 990 Kč,
www.vasekuchyne.cz

Prostírací triáda platí i při
aranžování příborů. Zleva
z vnější strany talíře založíme
nejprve vidličku na předkrm
a větší vidličku na hlavní chod.
Na pravou vnější stranu talíře
položíme nůž na předkrm, lžíci na polévku a nakonec rybí
či masový nůž. Příbory by měly
pokračovat v linii dolního okraje talíře a vzdálenost mezi nimi
by neměla být větší než 0,5 cm.
Výjimkou je dezertní příbor (vidlička a lžička), který umístíme
nad talíř.

Set příborů pro 6 osob Dante
(Robbe & Berking), 925
sterlingové stříbro, cena
na dotaz, www.thomasspoon.cz

Podstavec pod dort z čirého skla
z kolekce Kastehelmi (Iittala),
Ø 315 mm, cena 1 670 Kč,
www.terve.cz

VYSTAVTE CUKROVÍ
NA ODIV

Skleněný podnos na dezert
s poklopem Gâteaux (Butlers),
Ø 41,5 cm, cena 1 299 Kč,
www.butlers.cz
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Ani na konci štědrovečerní
večeře nesmí chybět sladká tečka v podobě domácího cukroví.
Naservírujte je na stylovém etažéru, skleněném podnose nebo
jemném porcelánovém tácku,
na nichž krásně vynikne pestrost barev i tvarů, a nakrmte
nejen svůj žaludek, ale i oči. Při
slavnostním prostírání koneckonců platí, že ostatní dekorace
na stole by měly být spíše decentní, aby nepřebily smyslový
vjem z podávaných pokrmů.

Skleněná dóza s víčkem
(Green Gate), výška
28,5 cm, cena 1 014 Kč,
www.apropos-shop.cz

Vánoční kolekce ručně
dekorovaného porcelánu Toy’s
Delight (Villeroy & Boch), cena
etažéru 3 040 Kč, máslenka
1 070 Kč, salátová mísa
1 220 Kč, koláčový podnos
1 810 Kč, www.luxurytable.cz
Třípatrová etažérka Gustito
(Tescoma), vyrobena
z prvotřídního porcelánu a kovu,
cena 599 Kč, www.tescoma.cz

INZERCE

A++

Revoluční spojení
digestoře s varnou deskou
Kitchen Technology s.r.o., tel.: +420 566 520 980, info@airforce.cz

www.airforce.cz

výstavy

ViZe pro
kuchyň

Buďte o krok napřed a inspirujte
se trendy pro následující rok,
které se představily na prestižním
německém veletrhu kuchyňského
designu Küchenmeile A30.

inspirace přírodou
Odpověď na otázku, jak do kuchyně pozvat
přírodu, aniž by kvůli tomu padl jediný strom,
dávají už několikátým rokem imitace. Jaké jsou ty,
které uvidíte v roce 2016? Jedním slovem dokonalé.
Můžete na ně jít s lupou a prošoupat si o jejich
pórovité a sukaté povrchy bříška prstů a nebude
vám to nic platné, od autentických materiálů je
nerozpoznáte. Jejich věrné reliéfy, kresby i odstíny
si přímo říkají o použití na velkých plochách
kuchyňských vysokých skříní a pracovních desek,
jako je to v případě kuchyně značky Nolte, v níž se
spojil dekor dubového dřeva (řada Artwood)
s imitací kamene (řada Stone).

Za trvale
udržitelnou kuchyň
Třídíte odpad? Nakupujete biopotraviny? Vybíráte si
spotřebiče nejen podle funkce, ale i s ohledem
na úsporu energie? Výrobci kuchyní posouvají
ekologické úvahy ještě dál. Značka Ballerina
Küchen představila svou první „bio kuchyň“
GreenTechKitchen, jejímž základem je
recyklovatelná směs dřevěných vláken a jednoletých
rostlin. Klasické obklady v ní nahrazuje panelová
stěna vyrobená ze slisovaných stébel slámy a rostlin.
Police kuchyňské sestavy doplňuje LED osvětlení,
jehož světelné spektrum je upravené pro podmínky
domácího pěstování bylinek.
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text: libuše lhotská a anna martinková, foto: archiv

Rituály všedního dne
Individuálním potřebám a zvykům vyšla vstříc
značka Poggenpohl s novými kuchyňskými
jednotkami Stage – volně stojícími vysokými
skříněmi, které lze libovolně umístit do prostoru
a nechat splynout s architekturou kuchyně nebo
obývacího pokoje. Funkci těchto kabinetů udává
bohatá výbava tvořená policemi, boxy
a zásuvkami, díky níž se mohou proměnit v šatní
skříň, bar nebo v čajový či snídaňový koutek.

Jen vaše
Pojetí kuchyně jako výrazu individuality jejích
uživatelů představila na německém veletrhu
značka Schüller v kolekci C. Schüller. Dvanáct
kuchyní odhalilo dvanáct odlišných perspektiv
na vaření z pohledu žen, mužů, rodin, singles
a požitkářů, kteří od své kuchyně vyžadují
maximální komfort a styl. Kuchyňská individualita
se prosadila nejen v široké škále barev a použitých
materiálů, ale i ve dvou konstrukčních výškách,
systémech ukládání a technických vychytávkách.
www.modernibyt.cz
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představujeme

možnost stylového prolnutí kuchyně,
jídelny a obývací části představuje
model Style z řady trend, jejíž bílé
lakované plochy příjemně prosvětlí
i omezený prostor

Co nového

u hanáků
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Značka Hanák patří na českém nábytkářském
trhu mezi stálice už 25 let. Zájem uživatelů
i respekt odborníků si po celou dobu udržuje
díky vysoké kvalitě a zajímavému designu,
ale také proto, že pravidelně přichází s něčím
novým. Letos je to několik kuchyňských sestav
z modelových řad Premium a Trend.

text: libuše lhotská, foto: archiv

Jednou z předností
kuchyní z řady Trend je
příznivý poměr cen
a kvality, který uživatele
přesvědčí zejména
u lakovaných modelů
Nové kuchyně z řady Premium jsou
vybavené inovovanými zásuvkami
legrabox značky Blum

V

exkluzivní řadě Premium představila značka
Hanák novinky, které
se mohou pochlubit nadstandardním sedmivrstvým lakem
nebo luxusními přírodními
dýhami. Kombinace těchto povrchů umožňuje vytvářet zajímavé a individuálně ztvárněné
sestavy, které vyniknou zejména
v integrovaných obývacích pro-

storách, kde napomohou stylovému propojení oddechové části
s kuchyňskou.
Zajímavou kombinaci představuje kuchyň sestavená z modelů Nice a Porto, u které zaujme dýha z drásaného jasanu
v nových působivých odstínech
arabica a champagne. U této
sestavy výrobce poukazuje
na možnost kombinování růz-

ných designů i u klasických modelů. Jemný rámeček modelu
Nice je decentně doplněn hladkým profilem dvířek modelu
Porto. Zájem uživatelů určitě
upoutá moderní sestava Line
v lesklém bílém provedení doplněném rustikální dubovou dýhou. Originální struktura dubu
vyniká zejména na větší ploše
obkladu stěny nebo jídelního

Klasická kuchyň z řady Premium
v provedení kombinace modelů Nice
s jemným rámečkem a Porto
s hladkým profilem dvířek. Luxusní
dýha drásaného jasanu je nyní
k dispozici v nových odstínech –
arabica a champagne

www.modernibyt.cz
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představujeme

u sestavy Elite použili návrháři
originální kombinaci dvou laků
v barvách mocca a champagne
s dekorem dřeva v provedení
ořech corte

u sestavy Prime z řady trend byla
použita kombinace zemitého odstínu
antracitové barvy se světlým laminem
s dekorem borovice piemont
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stolu. Modelu Comfort propůjčuje jedinečnou podobu metoda
„tón v tónu“. Kombinace odstínu mocca a dubové dýhy v šedém zabarvení je efektní a přitom decentní.
Vynikajícím poměrem kvality
a ceny se mohou pochlubit nové
sestavy z řady Trend, neboť takové ceny za lakovaný nábytek
u nás nemají adekvátní konkurenci. Také u těchto sestav
výrobce doporučuje zajímavé
kombinace, přičemž u sestavy Elite prezentuje i možnost
využití až tří barevných povrchů. Dva odstíny laku (mocca
a champagne) doplňuje dekor
ořechu corte, což působí atraktivně a originálně. Decentní
provedení modelu Style uvítají
majitelé menších integrovaných
kuchyní. Provedení bílý lak
a lamino v odstínu chamonix
totiž prostor prosvětlí a opticky
zvětší. Dominantním povrchem
zlatý dub zaujme sestava Country, která je vhodná zejména
do venkovsky laděných interié-

Sestava Comfort z řady Premium
v kombinaci laku v odstínu mocca
s dubovou dýhou v rustikálním šedém tónu

U kuchyní
Premium je
použitý
oboustranný
sedmivrstvý lak
a nejkvalitnější
přírodní dýhy
rů. Zajímavý kontrast najdeme
u sestavy Prime, u níž světlý tón
borovice piemont doplňuje zemitý antracitový odstín podtrhující jednoduché moderní linie.
Kuchyňské sestavy z obou
řad jsou vybavené sofistikovaným vnitřním vybavením a kvalitním kováním. Modely z prémiové řady jsou navíc osazeny
inovativními štíhlými zásuvkami Legrabox, jejichž minimalistický design nenásilně splyne
s kuchyněmi různých stylů.
■
KONTAKT:

Moderní bílá kuchyň Line
z řady Premium v kompozici se
selským dubem, jehož dýha
s originální strukturou vynikne
zejména na větší ploše jídelního stolu
a lze ji použít i na obložení stěn

www.hanak-nabytek.cz
www.modernibyt.cz
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ROZHOVOR

BLOG
U PLOTNY

Markéta Pavleje je profesionální vizážistka,
kterou to od malička táhlo do kuchyně. Před
třemi lety se rozhodla dát svému koníčku
nový rozměr: založila blog, vydala svou první
kuchařku a pustila se do řady dalších aktivit,
které se točí kolem kuchyně.

Podle Markéty se svět vrací zpátky
k přírodě. Ne náhodou tak podřídila
svou kuchařku cyklu čtyř ročních
období a důrazu na kvalitní sezonní
potraviny

„Nepotřebuji
certifikáty, ale
kvalitní potraviny.
Velmi si cením,
když mohu
koupit vajíčka od
domácích slepiček,
jehněčí z rodinné
farmy, zeleninu či
mléčné výrobky od
farmářů, kteří se
neřídí tlakem
odběratelů, ale
důvěrou několika
desítek rodin.“

Vrhnout se do experimentálního
prostředí blogů chce podle mne
hodně odvahy. S jakými pocity
jste se do psaní Kitchenette pustila vy?

Když jsem v únoru 2012 začínala, tak mi to tak vlastně vůbec
nepřišlo. Dokud totiž blog jen
píšete a nesdílíte, tak o něm nikdo neví a jde o čistě soukromou
záležitost. A v tomto ohledu se
vlastně pro mě nic nezměnilo
ani po jeho spuštění. Nesnažím
se o kazatelský přístup. Nikde
nikomu neradím, jak a co má
dělat a co je nejlepší. Nejsem
fanatikem ani ve výživě. Sdílet
oblíbené recepty a možná tak
trochu rozdávat lidem radost je
pro mne hobby, ke kterému není
potřeba odvahy.
První řádky vašeho blogu začínají tím, že jste je dlouho nechávala
prázdné, abyste si mohla ujasnit,
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o čem vlastně má být. Nejdřív
tedy bylo vejce a pak teprve slepice?

Ano, přesně tak! Začala jsem
psát blog, protože mi to přišlo
jako správný krok na cestě novým směrem, který ještě neměl
konkrétní obrysy. Věděla jsem,
že mě od dětství baví vařit, že
bych si možná ráda otevřela restauraci, bistro, cukrárnu nebo
organický supermarket. Také
jsem uvažovala o food fotografii
či food stylingu. Nevěděla jsem
ale ještě přesně, co by bylo to
nejlepší. Tak jsem se rozhodla,
že zatím začnu sbírat, psát a fotit recepty, a časem se věci vykrystalizují.
Jaké další recepty se tedy na vaší
nové cestě nakonec objevily?

Je to úplně jednoduché. Připravuji recepty, ať už rodinné
nebo všemožné improvizace,

které charakterizují mou kuchyni. Zkrátka vařím nebo peču
to, co mám sama ráda. Ve většině případů usiluji o to, aby
byl výsledek zdravý, chutný, ale
také jednoduchý.
Jaká kuchařská disciplína je vám
nejbližší a do které byste ráda
pronikla?

Nejbližší je mi asi to, co jsem
zvládala už v dětství bez receptů, a to je takové to jednoduché
pečení muffinů, bábovek, domácích müsli, cukroví… Jako
dítě jsem si dost hrála v kuchyni
a tyto věci jsem pekla tak nějak od oka. Ráda ale pronikám
i do nových chutí a technik. Ať
už je to sladké nebo třeba korejská kuchyně.
Před rokem vám vyšla kuchařka
Kitchenette Rok v kuchyni. Co vám
víc než rok práce na ní dal a vzal?

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV MARKÉTY PAVLEJE

V JEJÍM

STYLU
ZÁKLAD MARKÉTINA
KUCHYŇSKÉHO ARZENÁLU
TVOŘÍ ROBOT KITCHEN AID,
BLENDER VITAMIX, KVALITNÍ
NOŽE A PÁR OBLÍBENÝCH
HRNCŮ A PÁNVÍ

Litinový hrnec Master Class
Cast Iron (Kitchen Craft),
objem 3,5 l, cena 2 923 Kč,
www.kitchencraft.co.uk

Myslím, že mi to celé určitě jen
a jen dalo. Díky kuchařce začal
i můj obchod a její vydání mi pomohlo financovat v podstatě veškeré aktivity spojené s blogem.
Začínala jsem totiž z ničeho, bez
investorů. Práce na kuchařce byla
ale především opravdu krásná.
Velkou část tohoto období jsem
strávila s prvorozenou dcerou,
která mi byla velkou pomocnicí,
a zároveň jsem byla v očekávání druhorozeného syna. Knížku
jsem pak dokončovala s miminkem spícím po boku…
Když se na ni díváte s odstupem
času... Je něco, co byste dnes dělala jinak?

Já se příliš v životě nevracím. Myslím, že je, jaká měla
být. Jsem hlavně ráda za rozhodnutí vydat si knihu sama,
sestavit spolupracující tým,
za možnost vybrat si papír

a mnoho a mnoho dalších detailů, ze kterých je kniha sestavená.

kreativní a připravili si vlastní
dresinky spontánně, bez receptu.

Kromě autorsky plodného roku
jste odstartovala i školní rok
v Gourmet Academy. Co vás přivedlo ke kurzům vaření?

Zmínila jste, že vaši kuchyň hodně ovlivnilo dětství. Odnesla jste
si z něho nějaké originální vánoční recepty a rituály?

Vycházím z receptů nebo kuchyně, která je mi blízká, a věřím, že mám co předat. Jeden
kurz je zaměřený na saláty a to
hlavně proto, že u nás doma se
saláty vždy hodně dělaly a že
jsem z rodiny zvyklá na nepřeberné množství opravdu dobrých dresinků, které dokonale
ochutí jakoukoli zeleninu. Často totiž narážím na to, že v našem kraji lidé neumějí připravit dobrý salát. Svou přípravu
jsem proto zaměřila na výběr
toho nejzajímavějšího, sestavila jsem průřez základními
typy a teď už se jen snažím lidi
povzbudit, aby se nebáli být

Vlastně netuším, jestli je něco
z našich zvyků originální, protože pro mě jsou zároveň tradiční… Máme úžasné recepty
na cukroví hlavně od babičky
Jiřinky, která byla skvělá pekařka a cukrářka. Také bramborový
salát mojí mámy je samozřejmě
ten nejlepší. Když jsme byly se
sestrou malé, vždy jsme viděly
zlaté prasátko, protože jsme se
postily. To měl na svědomí náš
táta, který se vždycky nenápadně vytratil do horního patra naší
chalupy, odkud spouštěl před
okna obýváku prasátko obalené zlatým alobalem a osvětlené
v černé noci Krkonoš baterkou. ■

Stolní mixér PRO 500
(Vitamix) pomáhá při přípravě
domácích koktejlů, dezertů,
limonád, ale i polévek,
cena 22 990 Kč,
www.kitchenetteshop.cz
Multifunkční robot Artisan
5KSM150 (Kitchen Aid)
zdolává hory těsta na vánoční
rohlíčky, které se v Markétině
rodině pečou po kilech,
cena 25 190 Kč,
www.kitchenaid.cz

www.modernibyt.cz
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recept

Engadiener
TenTo recepT paTří
k MarkéTinýM rodinnýM
pokladůM. okoukala jej
od své Moravské babičky
jiřinky a říká Mu recepT pro
lenochy. je velMi vděčný,
prakTický a doMa s níM
sklidíTe zaručeně ovace.

suroviny:
■ 175 g pšeničné nebo
špaldové celozrnné mouky
■ 90 g másla
■ 70 g třtinového cukru
■ vanilka (z lusku nebo esence)
■ 1 vejce
■ 1/3 lžičky prášku do pečiva
■ 60 g sušeného ovoce
(máme rádi kyselé jako
višně nebo brusinky)
■ 70 g ořechů (mandle,
lískové, vlašské, pekanové,
pistácie, semínka drcená
lněná, chia, sezamová…)
■ špetka soli
■ kůra z jednoho bio citronu
■ někdy přidáme špetku skořice,
muškátového oříšku, zázvoru…

postup:
1. Smíchejte všechny ingre
dience kromě ořechů a sušené
ho ovoce. V momentě, kdy vám
vznikne řídká hmota, přidejte
i zbývající ingredience, dobře
promíchejte a rozdělte na čtyři
stejné díly.
2. Každý díl zabalte do po
travinářské fólie tak, aby
vznikl úzký, stejně silný vá
leček měřící v poloměru tak
2 cm. Válečky dejte do mra
záku odpočinout, abyste je
mohli pohodlně nakrájet
na kolečka včetně pevnějších
ořechů.
3. Až budou válečky dosta
tečně zmrzlé, předehřejte trou
bu na 160 °C. Válečky nakrájejte
na plátky silné přibližně 0,5 cm
a pečte na plechu vyloženém
pečicím papírem do růžova. Dá
vejte pozor, kolečka jsou velmi
rychle hotová, a pokud to trochu
přetáhnete, může se stát, že su
šené ovoce se spálí, zkarameli
zuje a zhořkne.
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INSPIRACE

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Vykrajovátka s razítkem ve
tvaru panáčků Delícia
(Tescoma), odolný plast,
cena za set 2 kusů 139 Kč,
www.eshop.tescoma.cz

SLADKÉ
Set silikonových stěrek
Tovolo Cupcake
(Mauviel), cena na dotaz,
www.vasekuchyne.cz
Sada 4 tvořítek Delícia
(Tescoma) pro přípravu
originálních smažených
sladkých a slaných
rozetek z vaflového
těsta, cena 299 Kč,
www.eshop.tescoma.cz

DÁRKY

NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT S VIZUÁLNÍ
STRÁNKOU TRADIČNÍCH DRUHŮ CUKROVÍ.
UPEČTE SI MÍSTO KLASICKÝCH OŘECHŮ
ŽALUDY A MÍSTO LINECKÝCH KOLEČEK
NASERVÍRUJTE NÁVŠTĚVÁM TŘEBA LINECKÉ
PANÁČKY. ÚSPĚCH JE ZARUČEN.

Vykrajovátka s razítkem
s vánočními motivy
Delícia (Tescoma),
cena za 4 kusy 189 Kč,
www.eshop.tescoma.cz
Forma na pečení Žaludy
(Nordic Ware), masivní litý
hliník, cena 1 233 Kč,
www.nordicware.cz

Sada vykrajovátek ve tvaru
hvězdiček v praktické
plechové krabičce
(Kitchen Craft), 280 Kč,
www.kitchencraft.co.uk

Forma na bábovku ve tvaru
vločky (Nordic Ware), masivní
hliník s teflonovým povrchem
pro snadné vyklápění, cena
882 Kč, www.nordicware.cz
www.modernibyt.cz
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SPOTŘEBIČE

Multifunkční trouba s parním ohřevem POB 62
(Philco), 16 typů ohřevu, masová sonda pro
dokonalé propečení pečeně, sekané nebo
rostbífu, objem 73 l, energetická třída A,
cena 29 990 Kč, www.philco.cz

PEČTE JAKO
PROFESIONÁL
Moderní trouby fungují na jednoduchém
principu: zásobte je kvalitními surovinami,
vyberte si některý z přednastavených receptů
nebo pečicích programů a nerušte je při práci
zbytečným otevíráním dvířek.
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Horkovzdušná trouba AKZ
6230 (Whirlpool) k dispozici
ve 4 barevných provedeních,
technologie automatického
pečení 6. smysl, intuitivní
ovládání pomocí centrálního
tlačítka, katalytická zadní stěna,
objem 65 l, energetická třída A+,
cena 13 490 Kč (odstín
Champagne), www.whirlpool.cz

Horkovzdušná trouba
SF6922XPZ Linea Victoria
(Smeg), 9 funkcí pečení,
20 automatických receptů, čištění
VapourClean, funkce rychlého
předehřevu, objem 65 l,
energetická třída A, cena
42 990 Kč, www.smeg.cz

Multifunkční trouba BIS 35500 XMS
(Beko), 52 automatických programů Beko
Chef, pečení s podporou Steam Aid a parní
čištění Steam Shine, objem 82 l,
energetická třída A, cena
16 990 Kč, www.beko.cz

P

okud patříte k lidem,
kteří od minima spotřebičů v kuchyni očekávají
maximální výsledky, s multifunkčními pečicími troubami si
budete rozumět. Klasickou variantou multifunkce je elektrický ohřev kombinovaný s prouděním horkého vzduchu, který
je s pomocí ventilátoru distribuován v celém vnitřku trouby. Ať do ní vložíte pizzu nebo
plech s cukrovím, pokrmy, které
z ní nakonec vytáhnete, budou
krásně rovnoměrně propečené.
K dobře známým funkcím, jako
je konvekční pečení, grilování

či gratinování, se v posledních
letech přidávají i další užitečné
způsoby úpravy pokrmů, jako je
například nízkoteplotní funkce
pro kynutí těsta, funkce pozvolného pečení masa nebo speciální program na výrobu domácích
jogurtů.
PEČENÍ POD KONTROLOU

Vytíženým kuchařům, které
od vaření neustále odvádějí děti
nebo práce, přijde vhod automatizované pečení podle přednastavených receptů, při němž
si veškeré parametry, jako je
čas, teplota nebo míra propeče-

ní, ohlídá trouba sama. Některé
trouby Bosch jsou například vybavené senzorem PerfectBake,
který monitoruje vlhkost pokrmů při pečení a podle ní ubírá
či přidává na teplotě. V nabídce
elektronických kuchařek nechybí dokonce ani pokrmy náročnější na přípravu jako například lasagne, jejichž pečení
probíhá v několika fázích s různou teplotou. Plně automatizované je také pečení masa, během
něhož je třeba hlídat jeho vnitřní teplotu, aby bylo propečené
a krásně šťavnaté zároveň. Klasické teploměry v tomto případě

Kuchyňská minutka
z nerezové oceli a silikonu
(Eva Solo), cena 558 Kč,
www.kulina.cz

www.modernibyt.cz
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SPOTŘEBIČE
Pečicí trouba H 6267 B CulinArt
(Miele) s funkcí klimatického pečení
připraví díky vlhkosti v pečicím
prostoru nadýchané těsto a křupavou
kůrčičku domácího pečiva. Objem
76 l, energetická třída A+, cena
41 990 Kč, www.miele.cz

nahradily termosondy napojené na pečeni v troubě, které si
na základě naměřených hodnot
korigují průběh pečení samy.
STOLETÍ PÁRY

Vestavná pečicí trouba HBG6764S1
(Bosch), 3 barevné TFT displeje,
13 druhů ohřevu, senzorické pečení
PerfecBake, pyrolytické samočištění,
objem 71 l, energetická třída A+, cena
32 990 Kč, www.bosch-home.com/cz
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Pokud se zajímáte o zdravý
životní styl, patrně vám neunikl
znovuobjevený fenomén vaření
a pečení v páře. Pokrmy se během tohoto způsobu přípravy
pečou šetrněji, zachovávají si
tak svou přirozenou chuť, vůni
i konzistenci a nepřicházejí
o obsažené živiny. Zatímco ještě donedávna byla pára výsadou
speciálních hrnců nebo domácích konvektomatů, v současné
době se objevuje i jako jedna
z variant ohřevu u multifunkčních a kombinovaných trub.
Provozním systémem s názvem
klimatické pečení jsou vyba-

vené například trouby Miele.
Princip fungování tohoto systému je jednoduchý: ve dvířkách
se nachází nenápadná plnicí
trubička, kterou si trouba nasaje potřebné množství vody.
Ta se přemění na páru a vypustí
do pečicího prostoru. A výsledný efekt? Ať už s tímto systémem
připravujete zeleninu, chleba
nebo maso, pokrmy jsou na povrchu vždy křupavé a uvnitř
šťavnaté (u pečiva vláčné).
INDUKCE V TROUBĚ

Vaření na indukčních deskách určitě znáte. Představuje
rychlý a maximálně efektivní
způsob přípravy pokrmů založený na produkci tepla pouze pod
varnou nádobou. Nyní se ovšem
indukce objevuje i ve světě pečení. Přichází s ní například znač-

Vestavná multifunkční trouba ETV 6460 (Concept),
nerezové provedení, 7 funkcí pečení včetně rozmrazování
a minutky, objem 67 l, energetická třída A, cena
9 990 Kč, www.my-concept.cz

Vestavná trouba CR 981 M WH M
DCT (Franke), provedení bílé sklo,
12 funkcí, 35 přednastavených receptů,
technologie dynamického pečení DTC,
objem 73 l, energetická třída A, cena
27 830 Kč, www.franke.cz

Indukční trouba AKZM 8910 IXL (Whirlpool), technologie
6. smysl, funkce Cook3 pro přípravu až 3 rozdílných pokrmů
současně, funkce Ready2Cook pro pečení bez předehřívání
trouby, objem 73 l, energetická třída A++, cena 44 900 Kč,
www.whirlpool.cz

Vestavná trouba BO799S50X1
(Gorenje) s technologií HomeChef
– dotykově ovládaný programovací
TFT modul s přednastavenými
programy a fázovým pečením
StepBake, objem 75 l, energetická
třída A+, cena 29 990 Kč,
www.gorenje.cz

ka Whirlpool s troubou AKZM
8910 IXL. Tajemstvím úspěchu je
indukční plech zapojený uvnitř
trouby. Technologie 6. smysl automaticky upraví parametry
tepelné úpravy a podle potřeby
doplňuje indukci o horkovzdušné pečení nebo aktivní spouštění
ventilátoru tak, aby byla zaručena dokonalá příprava pokrmu.
Troubu lze samozřejmě používat
i k tradičnímu způsobu přípravy pokrmů, kdy stačí indukční
plech jednoduše vyjmout.
RYCHLÁ ÚDRŽBA

Odstraňování zapečeného
tuku ze stěn trouby chce obvykle hodně trpělivosti a vypracované svaly. Pokud si chcete tuto
zkoušku svých nervů a tělesné
zdatnosti ušetřit, zajímejte se
při výběru trouby o samočisti-

cí funkce. Jednou z možností je
systém pyrolýzy, kdy jsou nečistoty spáleny při vysoké teplotě.
Po ukončení procesu stačí vlhký hadřík, jímž setřete zbytky
popela. Některé trouby bývají
také opatřené katalytickou stěnou se speciálním porézním povrchem, který na principu chemické reakce – katalýzy – část
nečistot spálí a část absorbuje.
S rozmachem zmíněné páry se
objevují také různé parní samočisticí systémy. U trub s tímto
očistným systémem stačí nalít
na dno předehřáté trouby cca
200 ml vody, která se při teplotě 90 °C začne odpařovat spolu
s nečistotami. Po ukončení programu a vychladnutí trouby pak
stačí otřít stěny pečicího prostoru vlhkým hadříkem bez použití
chemie.
■

Litinový hrnec ve tvaru dýně
z kolekce Pohlreich Selection
(Staub) vhodný na vaření, dušení
a pečení, cena 5 265 Kč,
www.vasekuchyne.cz
Pečicí forma SweetHeart
(Butlers), karbonová ocel
s nepřilnavým povrchem,
cena 199 Kč, www.butlers.cz
www.modernibyt.cz
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návštěva
Zkosení průchodu
kuchyň opticky
rozšiřuje a koresponduje
s ostatními šikminami
použitými na nábytku

Ve znamení
trojúhelníku
Zařídit kuchyň v omezeném prostoru tak, aby nepůsobila stísněně a byla zajímavá i praktická,
není snadné. Proto se majitelé staršího panelového bytu rozhodli svěřit její novou podobu raději
odborníkovi. Jednoduché, ale nápadité řešení pro ně navrhla Ing. arch. Andrea Jašková.
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text: libuše lhotská, foto: robert žákovič

V čele kuchyně je magnetická
tabule, kterou rodina využívá
na poznámky. tvar trojúhelníku
je použit i u bočnice poličky
nad dřezem

Konstrukci atypického jídelního
stolu tvoří několik tojúhelníkových
forem. Nástěnný prvek vyvolává
dojem, jako by byl stůl zavěšený

K

dyž majitelé požádali
architektku o spolupráci, byli rozhodnuti, že
nechají odstranit příčku oddělující malou kuchyňku od jídelny. Celkové řešení i zařízení ponechali na návrhářce. „Snažila
jsem se oprostit od klasické formy kuchyně a vytvořit interiér,
ze kterého nebude na první pohled patrné, že je v paneláku,“
říká Andrea Jašková. „Celý byt
byl malý a dispozičně špatně
řešený. Obývací pokoj byl například přes chodbu, takže jej
nebylo možné s kuchyní spojit.
Rodina ale toužila po obytné
kuchyni, ve které bude moci
kromě vaření trávit volný čas…“
Aby se půdorys propojeného prostoru ve tvaru písmene
L opticky zvětšil a získal dynamičtější podobu, rozhodla
se architektka použít šikminy.
www.modernibyt.cz
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návštěva
Jednoduché, ale nápadité
řešení podtrhuje přírodní
světlé dřevo kombinované
s bílou barvou

Cílem
rekonstrukce bylo
nezahltit prostor
nábytkem, nýbrž
jej propojit, otevřít
a odlehčit, aby
působil prostorněji
a vzdušněji
80

Zkosení polopříčky částečně
dělící kuchyňskou část od jídelny prostor rozšířilo a dodalo mu vzdušnost. Různě velké
pravoúhlé trojúhelníky zajímavě ozvláštnily i jednoduché
tvary nábytku, který majitelé
nechali zhotovit na zakázku.
Kuchyňskou část tvoří jednoduchá bílá kuchyňská linka
s varnou deskou a vysokou skříní. I když se nabízelo řešení kuchyně do tvaru písmene U, zvolila

autorka návrhu vzdušnější podobu a druhou část kuchyňského
vybavení umístila na protější
stranu, kde využila i místo po parapetu. Dřez a část pracovní plochy se skříňkami a troubou jsou
tak netradičně umístěné pod oknem. V čele kuchyně je magnetická tabule, kterou rodina využívá
na psaní poznámek, připínání fotografií, obrázků a receptů. Místo po parapetu využila autorka
i v jídelně, kde jej nahradila la-

vicí, za kterou je radiátor ústředního topení. Tvar trojúhelníku
se opakuje také na opěře stolu
a obložení na stěně, které vytváří
dojem, jako by byl stůl zavěšený.
Interiér příjemně zatepluje světlé
přírodní dřevo použité na nábytku a podlaze, které decentně doplňují bílé plochy.
■
KONTAKT:
návrh: www.andreajaskova.cz;
nábytek: www.valusek.cz

INSPIRACE

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Termosky z řady Ema
(Stelton), lakovaný
povrch ve vysokém
lesku, typ na čaj (bílá)
1 l, typ na kávu
(šedomodrá) 1,2 l
cena 2 750 Kč/ks,
www.luxurytable.cz

Termoska na kávu nebo
čaj (Eva Solo), objem 1 l,
barvy: bílá, černá, červená,
šedá, cena 1 299 Kč,
www.m-home.cz

V ZIMĚ ZAHŘEJÍ,
V LÉTĚ OCHLADÍ
PRVNÍ TERMOSTATICKÁ LÁHEV SPATŘILA SVĚTLO
SVĚTA V ROCE 1892 NA OXFORDSKÉ UNIVERZITĚ,
KDE SLOUŽILA K LABORATORNÍM POKUSŮM.
SCHOPNOST NÁDOBY UCHOVÁVAT TEPLOTU
TEKUTINY ZAJIŠŤUJÍ DVĚ STĚNY, MEZI NIMIŽ JE
VAKUUM OMEZUJÍCÍ TEPELNOU VODIVOST.
DNES PATŘÍ TERMOSKY MEZI BĚŽNÉ VYBAVENÍ
DOMÁCNOSTÍ A V NABÍDCE JSOU I ZAJÍMAVÉ
DESIGNOVÉ KUSY.
Termosky z řady Tescoma
Constant Mocca, prvotřídní ocel,
objem 0,4 l (se sklápěcím uzávěrem),
0,5 l (s uzávěrem na poutku a sítkem)
a 1,2 l (s dávkovacím uzávěrem),
ceny: 449 Kč a 799 Kč,
www.eshop.tescoma.cz

Termostatická konvice
Beak (Georg Jensen),
ABS plast, tvar nálevky
zabraňuje odkapávání,
cena 2 550 Kč,
www.georgjensen.cz
Nerezová pumpovací
termoska Pronto (Emsa)
se zvýšenou plošinkou na
hrnky, objem 1,9 l, otočná
základna, velký pumpovací
výkon, cena 819 Kč,
www.kuchyn-domov.cz

Termoska Samba
(Emsa), objem 1 l,
plastový obal,
19 barev, udrží teplotu až
12 hodin, cena 359 Kč,
www.kuchyn-domov.cz

www.modernibyt.cz
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MALÉ SPOTŘEBIČE

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Nový model remosky z roku 2013 se
spotřebou 400 W, model Original Teflon,
cena 3 000 Kč, model R22 Grand
Teflon, cena 3 330 Kč, www.remoska.cz

V OSMAPADESÁTI

STÁLE ŽÁDOUCÍ

Na zařízení naší kuchyně z doby, kdy jsem byla malá, si
vzpomínám velmi dobře. Protože byla moje maminka pokrokový
typ kuchařky, snažila se při vaření používat všechny výdobytky,
které nám byl socialistický trh schopen nabídnout. Mezi
nejvyužívanější spotřebiče u nás tehdy patřila remoska.

R

emoska se do naší rodiny „přistěhovala“ v polovině šedesátých let,
kdy už měla několik let úspěšné
existence za sebou. Pro tehdejší
hospodyně byla skutečným požehnáním. Většina kuchyní totiž
byla vybavena plynovými troubami, jejichž regulace bývala
značně problematická. Nejčastějším neduhem bylo nestejnoměrné pečení v různých částech
trouby a příliš silný žár, který
se řešil pokrytím dna hliněnými taškami určenými primárně
k pokrývání střech.
Remoska byla v té době doslova revolučním spotřebičem.
Doma jsme v ní kromě masa
a drůbeže zapékali brambory,
těstoviny, rizota, pekli koláče,
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buchty, pizzu a dokonce i šnekovitě stočený štrúdl… A věřili byste, že tu původní remosku stále
ještě mám? Je funkční, a i když
vypadá poněkud opotřebovaně,
peče pořád dobře. Pravda, někdy
si při větším úklidu kuchyně říkám, že bych se jí už měla zbavit.
„Je celá opálená a má zbytečně
velkou spotřebu,“ upozorňuji
se. Nakonec ji ale zase vrátím
do přátelské náruče spodní kuchyňské skříňky, kde trpělivě
čeká na občasné využití…
Krátce po listopadu 1989, kdy
se trh naplnil dříve nedostatkovým zbožím, začala remoska
upadat do zapomnění. V roce
1994 ale vznikla společnost Remoska, která se rozhodla upozornit na nestárnoucí přednosti

tohoto spotřebiče. V nových podmínkách dostala i novou podobu, která ale vychází z původního designu. Hliníkovou nádobu
nahradil typ s nepřilnavým povrchem a ke slovu přišly i nové
technologie zajišťující snížení
spotřeby energie. Modely vyrobené po roce 2013 už mají spotřebu pouhých 400 W, což v porovnání s elektrickou troubou
s energetickou třídou A představuje až 85% úsporu. Zájem
o remosku překročil i hranice
bývalého socialistického tábora. Poté co ji v roce 2001 představila lady Milena anglickým
hospodyním, stala se v této zemi
velmi populární a zájem o ni se
postupně šíří i do dalších zemí
západního světa.
■

Za dobu své existence změnila
remoska několikrát svou podobu,
změnily se i použité materiály

V letech
1957–1991 se
těchto spotřebičů
vyrobilo
(a prodalo!) přes
2 700 000 kusů

komerční prezentace

Kuchyně se sKleněnou pracovní
desKou od firmy Barevná sKla
Trendem dnešní doby
jsou moderní neotřelé
materiály jako například
využití skla na pracovní
desku a obklad. Skleněné
pracovní desky jsou nyní
v kurzu a výborně ladí
s obkladem z tvrzeného
skla. Firma Barevná skla,
s. r. o., vyrábí skleněné
pracovní desky již téměř
10 let. A svoje zkušenosti
dokáže rozvíjet například
zařazováním stále nových
materiálů do svojí
nabídky.

Nejžádanějším materiálem je ka
lené sklo LuxRaff, které má velmi
odolný povrch a je velice příjemné
pro Vaši práci v kuchyni. Díky mat
nému povrchu je možné plně vy
užít skleněnou pracovní desku na
klasickou práci v kuchyni. S mate
riálem LuxRaff se již nikdo nemusí
bát škrábanců nebo jiných povr
chových vad.
Samozřejmostí jsou i pracovní des
ky z kaleného extračirého skla, na
kterých vynikne například odstín
namíchaný přímo na přání zákaz
níka. Extračiré sklo neboli diamant
se vyznačuje tím, že nezkresluje
Vámi vybraný barevný odstín. Ku
chyně je nejpoužívanějším nábyt
kem v interiéru, takže musí být
postavena z kvalitních materiálů.
Na kuchyni by se v žádném přípa
dě nemělo šetřit.
Kuchyně, která je na fotografiích,
je osazena pracovní deskou z již
zmiňovaného materiálu LuxRaff.
V kombinaci s dřezem se spodní

montáží působí pracovní deska
opravdu kompaktním a elegant
ním dojmem. Velmi zajímavým
detailem jsou i broušené hrany,
které pracovní desce dodávají
opravdový punc luxusu. Kuchyně
je doplněna také skleněným ob
kladem s fototiskem. Skleněné

obklady s fototiskem zažívají dnes
opravdový boom. Dodají Vaší ku
chyni potřebný prvek originality.
Na skleněném obkladu můžeme
natisknout libovolný obraz či foto
grafii. Skleněné obklady dodává
firma Barevná skla vždy z tvrzené
ho skla.

Slevový kupon na montáž produktů
firmy Barevná skla v hodnotě

500,- Kč
Akce nelze kombinovat platí pouze při přímém objednání
koncového zákazníka v našich prodejnách do 31. 12. 2016:

Družstevní ochoz 30 Praha 4
Pražská 156 Brno Bosonohy

Více informací na www.barevnaskla.cz

BATERIE

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Novinkou značky Grohe je baterie z řady
Essence v provedení lesklý chrom nebo
v mimořádně odolné matné variantě
Supersteel, cena 8 246 Kč, www.grohe.cz

Baterie FP 88244
(Franke), úhel otočení
120°, výsuvná sprška,
cena zatím není stanovena,
www.franke.cz

PRAKTICKÝ
ŠPERK SE
SPRŠKOU
Dřezové baterie patří v kuchyni mezi
nejpoužívanější předměty. Proto by
měly mít snadné a ergonomicky řešené
ovládání. Kvalitní typy jsou vybavené
keramickou kartuší se speciálním
mazivem, které zajišťuje lehký chod
páky. Praktickou součástí je výsuvná
sprška, která se využívá i k napouštění
nádob umístěných mimo dřez.

Baterie z kolekce Quadro (Gessi),
ruční sprška, výška 88 cm, chromové
provedení, cena 46 283 Kč,
www.designbath.cz
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Baterie Steinberg (Jee O) s dlouhým
ramenem s kloubem zajišťujícím snadné
otáčení, cena 7 400 Kč,
www.steinberg-armaturen.de

Kuchyňská baterie
KM017.00 (Ravak), sprška
s instalovaným závažím, díky
kterému se sama zatahuje,
úhel otočení 360 °, cena
3 990 Kč, www.ravak.cz
Baterie Aleskär s ruční
sprškou, chrom/černá, cena
4 990 Kč, www.ikea.cz

komerční prezentace

Profesionální chlazení
Pro domácnost
Pokud právě vybíráte chladničku, pak se jistě neohlížíte jen na výkon, ale zajímá vás i design, který vzhledem
k její velikosti určuje ráz celé kuchyně. Podstatnou roli ovšem hrají také technologie, které se ukrývají uvnitř.
Chladničky Samsung Chef Collection byly vyvinuty ve spolupráci se světovými šéfkuchaři, kteří na základě
vlastních zkušeností navrhli profesionální vylepšení. Nahlédněte s námi pod pokličku těchto produktů.
Model Samsung RB41J7899S4/EF upoutá na první pohled svým minimalistickým
designem. Unikátní plochý povrch dveří
z broušené nerez oceli s precizními hranami
naprosto splyne s kuchyňskými skříňkami
a představuje tak plnohodnotnou alternativu
k vestavěným spotřebičům. Při její instalaci
není potřeba složitá montáž, stačí ji pouze zasunout do prostoru vyčleněného v rámci linky.
Profesionálním vzhledem to však pouze začíná. Oproti vestavným typům nabízí až o 30 %
více vnitřního objemu díky technologii SpaceMax. Potěší také chytrým vnitřním uspořádáním. Výsuvné police, nastavitelné dveřní přihrádky a speciální oddíly splňují požadavky
i těch nejnáročnějších uživatelů. Například

speciální zásuvka Chef zone, která dokáže
udržet teplotu –0,5 stupně Celsia, je ideálním
místem pro skladování choulostivých surovin
či potravin, jako jsou ryby a čerstvé maso. To
zde nezmrzne, čímž by se narušila jeho struktura, a zároveň se potlačí bakteriologické procesy. Pokud se chystáte marinovat maso,
žádný problém. Využijte praktickou nerezovou pánev Chef Pan. V ní ho naložíte, vychladíte, upečete a následně ji můžete vložit
přímo do myčky.
Precizní výkon zaručuje kovový plát v zadní
části chladničky, Metal plate, který dokáže
akumulovat chladný vzduch a udržuje tak
uvnitř stálou teplotu. Právě stabilní teplota je
zásadní pro uchování čerstvosti potravin

a také pro energeticky šetrný provoz. Kromě
toho využívá řada Samsung Chef Collection
nejmodernější technologii No Frost, která
nedá šanci námraze a tím zajišťuje úsporný
provoz. Neméně důležitý je také systém odděleného chlazení Twin Cooling Plus, který distribuuje suchý mrazivý vzduch v mrazáku a optimální vlhký vzduch v chladničce.
Chladničky Chef Collection jsou vybaveny
kompresorem s digitálním invertorem, jenž
má 7 provozních rychlostí, které vyhovují
různým požadavkům na chlazení. Samsung
na něj navíc poskytuje záruku 10 let.

Více informací na

www.samsung.cz.

představujeme

text: lIbušE lhotsKá, foto: archIv

ostrůvkový model F142 axial s inovativní
sací axiální technologií, výkon 700 nebo 830
m3/h, šířka 900 mm, typ odsávání recirkulace,
1 nebo 2 motory, cena od 34 980 Kč

Výkon, úspora,
desIgn
Koncem října se ve Žďáru nad Sázavou
v prostorách společnosti Kitchen Technology
uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nového
showroomu, ve kterém si mohou návštěvníci
prohlédnout designové digestoře značky Airforce

I

Recirkulační ostrůvková
digestoř Eclipse Integra
je propojená s varnou deskou
a oba spotřebiče je možné
ovládat pomocí jednoho
ovládacího panelu, výkon
600 m3/h, indukční varná
deska má 4 zóny, 3 šířky
(600, 780 a 900 mm), cena
kompletu od 45 150 Kč
Komplet axia Integra
s funkcí digestoře a indukční
desky, společné ovládání,
šířka 900 mm, výkon
odsavače 700 m3/h, cena
kompletu 64 250 Kč
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talská značka Airforce pochází z malebného města
Fabriano ve střední Itálii. Během krátké doby se tato
dynamicky rozvíjející značka
vypracovala mezi přední světové výrobce. Respekt odborné
i laické veřejnosti získala nejen
nevšedním designem, ale i nejnovějšími technologiemi zajišťujícími dokonalý a úsporný chod
kuchyňských odsavačů par.
Zajímavé řešení prezentuje
výrobce v nepřehlédnutelném
projektu Integra, který propojuje digestoř s indukční varnou
deskou a umožňuje obsluhu
obou spotřebičů na ovládacím
panelu desky. Tento projekt sklidil úspěch na několika mezinárodních výstavách a model Integra DownDraft získal i prestižní
ocenění Plus X Aword v kategoriích inovace, vysoká kvalita, design a funkčnost.
Vlajkovou lodí značky Airforce je unikátní kombinace Aspira

Integra, která představuje odsavač zabudovaný přímo do varné desky. O tomto spotřebiči se
dočtete více v rubrice Aktuality
na straně 6.
Důležitým technologickým
prvkem digestoří Airforce je axiální ventilační jednotka, která
zajišťuje maximální výkon s minimální hlučností a nízkou spotřebou energie. Díky speciálnímu
typu filtrů jsou tyto odsavače par
vhodné i do objektů vybavených
rekuperační jednotkou. V nabídce společnosti je i produktová
řada odsavačů bez motoru, které
lze připojit k centrálnímu odsávání. Z široké nabídky odsavačů Airforce lze vybrat běžné, ale
i nadstandardní modely pro náročnější uživatele. Kvalitu produktů garantuje společnost pětiletou zárukou, kterou poskytuje
na všechny své výrobky.
■
KoNtaKt:
www.airforce.cz

komerční prezentace

Liebherr CoLourLine:

Vidíme, myslíme
a cítíme V barVách

Barvy a jejich symbolika jsou úzce spjaty s každodenním
životem a nyní se přesouvají i do našich kuchyní.

L

iebherr je celosvětově uznávaným specialistou na poli profesionálního i domácího chlazení a mražení. Úspěch
značky je založen na neustálém vývoji a realizaci nových technologií a opírá se o příslovečnou německou kvalitu.
Na český trh nyní přichází nová řada designových chladniček a mrazniček Liebherr
s označením ColourLine. Řada ColourLine

klade důraz na energetickou úspornost, moderní technologie a exkluzivní design. Ať už
se Vám líbí teplé odstíny nebo svěží barvy,
z řady ColourLine si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Liebherr představuje trendy
spotřebiče pro moderní domácnost, které dokáží upoutat pozornost skvělým designem a
pohodlím dokonalého chlazení v energetické
třídě A++.

Mc Tree, a. s.
vzorková prodejna:
Na Poříčí 27, Praha 1
tel: +420 724 147 096
tel: +420 222 324 820
info@mctree.cz, www.mctree.cz,
www.liebherr.com

INSPIRACE

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Chladicí nádoba Noe
(Alessi) je ideální pro
vychlazení vína či sektu pro
větší společnost. Pojme až
5 láhví, cena 6 570 Kč,
www.casabella.cz

Servírovací porcelánová
miska s plastovým víkem
(Eva Solo), cena 839 Kč,
www.kulina.cz

TŘI,
Chladicí nádoba
Moon Bar
(Alessi), nerezová
ocel s úchyty
z termoplastické
pryskyřice, cena
4 470 Kč,
www.casabella.cz

DVA,

JEDNA...

Porcelánová miska
Animal (Sagaform)
připomene vašim
hostům, že nic se
nemusí brát tak vážně.
Ani příchod nového
roku, cena 595 Kč,
www.naoko.cz

K ODPOČÍTÁVÁNÍ PŘÍCHODU NOVÉHO
ROKU PATŘÍ NEJEN PŘÍPITEK,
ALE I STYLOVĚ NASERVÍROVANÉ
POCHUTINY. POHRAJTE SI
S BARVAMI A TVARY SERVÍROVACÍHO
NÁDOBÍ A DALŠÍCH DOPLŇKŮ
A PODÁVEJTE SILVESTROVSKÉ
OBČERSTVENÍ S VTIPEM.
Stylová karafa na víno
(Menu) slouží díky
širokému dnu zároveň
jako dekantér, sklo
a nerez, cena
2 099 Kč,
www.m-life.cz
Rozkládací etažérová
miska Fatman (Alessi)
v klaunovském kostýmu,
nerezová ocel,
cena 6 570 Kč,
www.casabella.cz
Napichovátka Olive
(Butlers), ocel a plast,
cena 149 Kč/4 ks,
www.butlers.cz

Vintage set značky Guzzini se
skládá z 2 misek navržených podle
původního designu z 50. let, cena
825 Kč, www.casabella.cz
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Roztančená napichovátka
Boogie Bites (Fred),
plast, cena 395 Kč/8 ks,
www.naoko.cz

MOJE NOVÁ

KUCHYNĚ

S novou řadou SIKO kuchyní EASY a revolučním plánovačem vás to bude bavit!
S EASY plánovačem si jednoduše sami doma nebo s naším prodejcem vytvoříte dokonalou
kuchyni. EASY plánovač usnadní vše, co je s výběrem nové kuchyně snů spojeno.
EASY vytvoří z kuchyně prostor, kde se žije! Vše s německou precizností a kvalitou.

EASY PLÁNOVAČ
Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

VYZKOUŠEJTE TO!
www.siko.cz/kuchyne
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Jak se v horkých dnech co nejlépe osvěžit a zchladit – poradíme
v článku o CHLADNIČKÁCH.
V rubrice TÉMA si tentokrát vezmeme do hledáčku kuchyně a kuchyňské
vybavení od německých výrobců.
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bylinky na celý rok najdete
v rubrice SPECIÁLNÍ
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Co v současné době
umí zahradní grily
a jak vybrat ten
správný, vám prozradíme
v materiálu GRILY.
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DÁREK NA CELÝ ROK

DARUJTE PŘEDPLATNÉ A UDĚLÁTE RADOST 4x ROČNĚ!
ZDARMA PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE:

PRODUKTY SOMAT GOLD
ZÍSKEJTE ZLATO PRO VAŠE NÁDOBÍ
Somat GOLD gel je jediný multifunkční gel dostupný ve
dvoukomorové lahvi, který zajišťuje dokonale umyté nádobí a nově
i ochranu filtru vaší myčky. Díky gelové konzistenci se snadno používá,
umožňuje dávkování podle míry zašpinění vašeho nádobí a lze ho
aplikovat i přímo na připečené zbytky jídla.
Multifunkční tablety do myčky Somat GOLD Micro Active
s miliony aktivních mikročástic posilují efekt odmáčení, proniknou
hluboko do zaschlých nečistot a rozpouštějí i těžko odstranitelné
zbytky jídel. Už nemusíte drhnout ani odmáčet. Jsou to nejúčinnější
tablety na českém trhu, jak prokázal test společnosti Tensioconsult
podle metody IKW Standard, který byl proveden v květnu 2015. Nyní
jsou k dispozici ve zlaté limitované edici.

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
ČASOPISU SVĚT KUCHYNÍ

Nabídka je platná pro nové předplatitele v rámci ČR
a objednávky zaslané a uhrazené do 10. 2. 2016
nebo do vyčerpání zásob.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON

1) na telefonním čísle: 840 306 090
2) e-mailem: svetkuchyni@predplatne.cz
3) na internetové adrese:
http://www.dumabyt.cz/casopisy/svet-kuchyni/objednavka/22/
4) pomocí SMS zprávy
5) poštou pomocí objednávkového kuponu

PŘEDPLATNÉ MŮŽETE OBJEDNAT:

ANO, objednávám si předplatné (4 čísla následující po mé objednávce)
magazínu Svět kuchyní za cenu 176 Kč
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ULICE, ČÍSLO DOMU
TELEFON

RYCHLÁ A POHODLNÁ OBJEDNÁVKA
POMOCÍ SMS

PODPIS
MĚSTO (OBEC)
ZPŮSOB PLATBY

PSČ
bank. převodem, doklad pošlete mailem na:
složenkou, doklad pošlete poštou
PS_2015_4

Kupon, prosím, vložte do obálky a zašlete na adresu:
A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
Předplatné je vybíráno prostřednictvím obchodní
spol. A.L.L. production, s. r. o., ve prospěch vydavatele.

Pokud se rozhodnete objednat časopis pomocí SMS zprávy, za zprávu
v max. délce 160 znaků zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).
SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06 (platí pro všechny operátory).
SMS zprávu posílejte ve formátu:
OBJ SVKUCH JMENO PRIJMENI ULICE C. DOMU MESTO PSC
Příklad: OBJ SVKUCH JAN NOVAK DLOUHA 23 PRAHA3 13000
Při psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky.
Technicky zajišťuje ATS Praha. V případě problémů volejte na infolinku
776 999 199 – pondělí až pátek, od 9 do 16 hodin.

BUDOUCNOST
pro Váš interier

7 LET ZÁRUKA - jistota kvality
míChÁNí BAREv - dle vašeho vzorku
KOmPLETNí SERvIS - od A až po Z

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

