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Gratulujeme
vám k zakoupení vaší nové fritézy DF 8010.

GRATULUJEME
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BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po 
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při 
použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny: 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ VAŠÍ FRITÉZY DF 8010

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

•  Před uvedením tohoto zařízení do provozu 
si přečtěte všechny pokyny a uchovejte je 
pro případné další použití.

•  Tento přístroj není určen pro osoby (včetně 
dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo 
mentální schopností nebo osoby s omeze-
nými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad 
nimi není veden odborný dohled nebo 
podány instrukce zahrnující použití toho-
to přístroje osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost.

•  Malé děti by měly být pod dozorem, aby si 
se zařízením nehrály.

•  Před čištěním nebo uložením nebo jakou-
koliv manipulací spotřebič nejdříve vypně-
te a odpojte od zdroje energie.

•  Ovládací panel, napájecí kabel ani zástrčku 
nepokládejte do vody ani jiné tekutiny.

•  Spotřebič nenechávejte bez dozoru, pokud 
je v provozu.

•  Spotřebič vždy používejte na rovném a su-
chém povrchu.

•  Nenechávejte napájecí kabel viset přes 
okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se 
horkého povrchu nebo se zamotat.

•  Nepokládejte tento spotřebič na nebo do 
blízkosti horkého plynového či elektrické-
ho sporáku, případně na místo, kde by se 
mohlo dotýkat horké trouby.

•  Tento spotřebič je určen pouze pro domá-
cí použití. Nepoužívejte ho k jinému účelu, 
než ke kterému je určen. Nepoužívejte spo-
třebič v pohybujících se vozidlech nebo na 
lodích. Nepoužívejte ho venku.

•  Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zá-
strčku a spotřebič, zda nejsou poškozené. 
V případě jakéhokoliv poškození okamžitě 
ukončete použití spotřebiče a předejte ho 
nejbližšímu autorizovanému servisnímu 
středisku k prozkoumání, opravě nebo vý-
měně poškozených částí, aby se zabránilo 
vzniku nebezpečné situace.

•  Spotřebič udržujte v dostatečné vzdále-
nosti od stěn, záclon a dalších na teplo cit-
livých materiálů (min. vzdálenost 20 cm). 
Spotřebič nepoužívejte pod policemi 
nebo hořlavými materiály.

•  Při plnění fritovací nádoby vždy dodržuj-
te maximální a minimální množství oleje 
uvedené v pokynech a receptech.

•  Nenaplňujte fritovací nádobu olejem nad 
rysku maxima. Maximální naplnění frito-
vací nádoby olejem je 4 litry.

•  Pokud je fritovací nádoba naplněna hor-
kým olejem, dbejte zvýšené opatrnosti. 
Před vylitím oleje nechte zařízení vždy 
nejdřív vychladnout.

•  Fritézu nikdy nepřesouvejte během pou-
žívání nebo dokud je horká.

• Během fritování nesmí přijít do styku 
s horkým olejem voda, protože by olej 
začal prskat. Před doplněním oleje zkont-
rolujte, že je fritéza suchá.

• Při zdvihání víka se nikdy nenaklánějte 
nad fritézu. Po otevření víka se totiž uvol-
ní nahromaděná horká pára, která se vy-
tvořila během fritování.



•  Olej z fritézy nikdy nevylévejte, dokud 
jsou olej nebo fritéza horké. Nechte nej-
dřív zařízení i jeho obsah zcela vychlad-
nout.

•  Nedoporučujeme doplňovat olej, pokud 
je horký, protože může začít prskat.

• Před připojením spotřebiče do síťové 
zásuvky vždy zkontrolujte, že topné tě-
leso a ovladač jsou správně umístěné na 
nádobě a hladina oleje je mezi ryskami
min/max.

• Fritézu nepoužívejte na kovovém povr-
chu, např. odkapávači dřezu.

• Během použití nenechávejte fritézu nikdy 
bez dozoru.

• Pokud je fritovací nádoba přiklopena ví-
kem, během použití ani během usklad-
nění nepokládejte žádné předměty na 
fritézu.

• V zájmu zvýšení bezpečnosti při použi-
tí elektrických zařízení doporučujeme 
instalaci proudového chrániče (ochran-
ný vypínač). Je vhodné ho nainstalovat 
do elektrického obvodu, ke kterému je 
spotřebič připojený, ochranný vypínač 
s kapacitou nepřekračující 30 mA rezi-
duálního proudu. Kontaktujte svého 
elektrikáře.
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SEZNAMENÍ S VAŠÍ FRITÉZOU DF 8010

Filtr
Fritovací koš
se sklopnou rukojetí

Vyjímatelné 
topné těleso 

2 200 W

Vyjímatelná 
vnitřní fritovací 
nádoba

Technologie 
‘Cool Zone’

Plnění 2,5–4 litry oleje 

Vypínač (ON – zapnuto/OFF – vypnuto)
Indikátor zapnutí

a připravenosti

Ovladač
teploty

Stylový nerezový design

Kapacita fritovacího 
koše 1,2 kg potravin 

Velké kontrolní okénko
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Použití
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SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ VAŠÍ FRITÉZY DF 8010

1. Víko sundejte jednoduše jeho zdvihnutím.
2. Fritovací koš se sklopnou rukojetí je navržen 

pro kompaktnější skladování (viz obr. 1).

3. K uvedení rukojeti do pracovní pozice ji 
zdvihněte nahoru a vyklopte směrem od 
fritovacího koše.

4. Ovládací panel zdvihněte směrem nahoru 
a odložte jej stranou (viz obr. 2).

5. Fritovací nádobu uchopte za okraj a zdvihněte 
nahoru (viz obr. 3).

6. Fritézu sestavíte opačným postupem.

POZNÁMKA
Vyjímatelnou fritovací nádobu lze správ-
ně vložit pouze jedním způsobem.

1

3

2

VAROVÁNÍ:
PŘI SESTAVOVÁNÍ FRITÉZY (PŘED JEJÍM UVEDENÍM DO PROVOZU) SE UJISTĚTE, ŽE 
VÝSTUPKY NA OVLÁDACÍM PANELU JSOU NASUNUTÉ V DRÁŽKÁCH NA TĚLE FRITÉZY. 
Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NEBUDE FRITÉZA FUNGOVAT, POKUD NEBUDE SPRÁVNĚ 
SESTAVENÁ.

2

VÝSTUPEK

DRÁŽKY

1
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POUŽITÍ VAŠÍ FRITÉZY DF 8010

Před prvním použitím
Z fritézy odstraňte veškeré reklamní štítky 
a obalové materiály.
Omyjte víko, vyjímatelnou fritovací nádobu 
a koš ve slabém roztoku teplé vody a kuchyň-
ského saponátu. Všechny součásti důkladně 
osušte. Vnitřek fritovací nádoby otřete vlhkou 
utěrkou a důkladně osušte. 

1. Fritézu položte na rovný a suchý povrch. 
Z bezpečnostních důvodů dbejte na to, 
aby fritéza nebyla příliš blízko okraji pra-
covní desky a aby napájecí kabel nebo 
rukojeť fritovacího koše nepřesahovaly 
přes okraj pracovní desky.

2. Vyjměte fritovací koš a do fritovací nádoby 
nalijte olej. Podle rysek zkontrolujte, že jste 
do fritovací nádoby nenalili ani málo ani 
příliš mnoho oleje (min. 2,5 l/max. 4 l oleje).

POZNÁMKA:
Důležité: NIKDY nenaplňujte fritovací 
nádobu nad rysku maxima – 4 litry.

3. Přiklopte víko.
4. Napájecí kabel zapojte do elektrické zá-

suvky 230 V a fritézu zapněte vypínačem 
do polohy ON – zapnuto.

5. Ovladač teploty nastavte na vámi po-
žadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit 
v rozmezí 150–190 °C. Rozsvítí se červený 
indikátor zapnutí.

POZNÁMKA:
Vaše fritéza DF 8010 je vybavená 
speciálním bezpečnostním spína-
čem a nebude fungovat, pokud ne-
bude správně sestavená.

6. Olej předehřejte na požadovanou teplotu. 
Nastavená teplota je dosažena v okamžiku, 
kdy se rozsvítí zelený indikátor připravenosti.

POZNÁMKA:
Při prvním použití nechte olej ve fri-
téze dvakrát zahřát bez vložení po-
travin na požadovanou teplotu (až 
se rozsvítí zelený indikátor). Tento 
proces bude trvat asi 15–20 minut.

VAROVÁNÍ:
PŘED POUŽITÍM ZCELA ODVIŇTE NAPÁJECÍ KABEL.
OLEJ VŽDY DOPLŇUJTE PŘEDTÍM, NEŽ FRITÉZU PŘIPOJÍTE K SÍŤOVÉ ZÁSUVCE.



7. Jakmile je olej předehřátý, vložte do fri-
tovací nádoby fritovací koš a přidržte jej 
v horní poloze. Při vkládání fritovacího 
koše do nádoby držte fritovací koš za jeho 
rukojeť. Rukojeť musí být v pracovní polo-
ze, tj. v horizontální poloze (viz obr. 4).

8. Do koše opatrně nasypte požadované 
potraviny. Potraviny nesypte do fritovací-
ho koše z velké výšky. Koš neplňte víc než 
ze dvou třetin.

9. Poté pomalu spouštějte fritovací koš do 
oleje.

10. Fritovat můžete s víkem nebo bez něho.

POZNÁMKA:
Chcete-li, aby byly potraviny rovno-
měrně usmažené, doporučujeme 
vkládat do fritovacího koše přibližně 
stejně velké kousky potravin.

11. Jakmile jsou potraviny hotové, pomocí 
rukojeti zdvihněte fritovací koš, aby z něj 
okapal přebytečný olej. Otočte ovladač 
teploty na 150 °C a vypínač přepněte do 
polohy OFF (vypnuto). Následně fritézu 
odpojte od zdroje energie.

12. Koš nechte pár minut zdvihnutý nad fri-
tovací nádobou, aby před podáváním 
z potravin okapal přebytečný olej.

13. Pokud budete ve fritování pokračovat, 
nechte fritézu opět zahřát, dokud se ne-
rozsvítí zelený indikátor připravenosti.

14. Pokud chcete odstranit olej z fritovací 
nádoby nebo fritézu vyčistit či přemístit, 
nechte ji zcela vychladnout.
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VAROVÁNÍ:
BĚHEM FRITOVÁNÍ A TĚSNĚ PO NĚM MŮŽETE ZPOZOROVAT PÁRU, KTERÁ UNIKÁ 
Z VENTILAČNÍCH OTVORŮ FILTRU VE VÍKU. TO JE NORMÁLNÍ JEV. BĚHEM FRITOVÁNÍ 
SE TÉTO ČÁSTI  NEDOTÝKEJTE, ABYSTE SI NEZPŮSOBILI POPÁLENINY.

PROTOŽE SE BĚHEM FRITOVÁNÍ FRITOVACÍ KOŠ ZAHŘÍVÁ NA VYSOKOU TEPLOTU, 
MANIPULUJTE S NÍM POUZE UCHOPENÍM ZA JEHO DRŽADLO.
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Ponorné topné těleso ve fritéze DF 8010 
umožňuje efektivnější zahřívání oleje a rych-
lejší odezvu na změny teploty.
Olej pod topným tělesem je chladnější 
a umožňuje, aby např. usmažená strouhanka 
propadla na dno fritovací nádoby a už se dále 
nepřepalovala a neovlivňovala tak chuť oleje.
Tento systém umožňuje další fritování bez 
přítomnosti zbytků potravin, které by ovlivňo-
valy a narušovaly konečný výsledek fritování. 
Výsledkem technologie Cool Zone je méně 
častá potřeba výměny oleje. Použitý olej 
můžete tedy opakovaně použít, než je tomu 
u běžných fritéz.

Olej vždy doplňujte PŘEDTÍM, než fritézu za-
pojíte k síťové zásuvce. Pokud byste spustili 
fritézu naprázdno bez oleje, automaticky by 
se aktivoval bezpečnostní vypínač, který by 
fritézu vypnul. 
Pokud chcete fritézu pak znovu zapnout, mu-
síte ji nejdřív nechat vychladnout a potom re-
setovat stisknutím červeného tlačítka na zad-
ní straně ovládacího panelu – nad prostorem 
pro uskladnění napájecího kabelu.

TECHNOLOGIE COOL ZONE AUTOMATICKÝ BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ





Čištění



• Před čištěním fritézy vždy zkontrolujte, 
že je odpojená od zdroje energie.

• Ujistěte se, že jak fritéza, tak olej už vy-
chladly. Fritézu nepřesouvejte. Ani s ní, 
s topným tělesem a ovládacím panelem 
nemanipulujte, dokud jsou horké.

• Fritovací nádobu umyjte v roztoku teplé 
vody a kuchyňského saponátu a násled-
ně jej dobře osušte. 

• Sejměte z fritézy ovládací panel jeho 
zdvižením nahoru (viz obr. 5).

• Vyjímatelnou nádobu uchopte z obou 
stran a zdvihněte nahoru (viz obr. 6).

• Vychladlý olej odstraňte z fritovací nádo-
by. Protože můžete olej ještě několikrát 
znovu použít (záleží na typu fritovaných 
potravin), přefi ltrujte olej např. přes jem-
né síto apod.

• Vyjímatelná fritovací nádoba se čistí vel-
mi snadno. Nádobu vytřete savým papí-
rem, potom otřete utěrkou navlhčenou 
v roztoku teplé vody a malého množství 
neutrálního čistícího prostředku. Nako-
nec nádobu vytřete čistou vlhkou utěr-
kou a vysušte čistou suchou utěrkou.

• Ovládací panel a topné těleso otřete 
utěrkou navlhčenou v roztoku teplé vody 
a malého množství neutrálního čistícího 
prostředku. Nakonec použijte čistou vlh-
kou utěrku a čistou suchou utěrku.

• Vyjímatelnou fritovací nádobu, fritovací 
koš a vnější část fritézy lze mýt v myčce.

• Otřete fritézu zvenčí utěrkou navlhčenou 
v roztoku teplé vody a malého množství 
neutrálního čistícího prostředku. Nako-
nec použijte čistou vlhkou utěrku a čis-
tou suchou utěrku.

• Fritézu sestavte a uložte.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ

5

6

VAROVÁNÍ:
POKUD SE CHYSTÁTE FRITÉZU VYČISTIT NEBO PŘESUNOUT, VŽDY JI NEJPRVE VYPNĚTE 
A ODPOJTE OD ZDROJE ENERGIE.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOKLÁDEJTE OVLÁDACÍ PANEL, NAPÁJECÍ KABEL ANI 
ZÁSTRČKU DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.
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PRŮVODCE FRITOVÁNÍM

Délka fritování uvedená v této tabulce je pouze orientační, upravte si ji podle množství fritova-
ných potravin.

Potraviny Teplota Přibližná délka fritování

Ryba (v těstíčku) 180 °C 5–7 minut

Rybí kostky (v obalu z těstíčka) 190 °C 4–6 minut

Kuřecí kousky (ve strouhance) 170 °C 12–15 minut

Krevety (syrové, ve strouhance) 180 °C 3–4 minuty

Bramborové šišky (předvařené) 170 °C 7–10 minut

Bramborové lupínky (silné) 190 °C 5–6 minut

Bramborové lupínky (tenké) 190 °C 2–4 minuty

Cibulové kroužky 190 °C 2–4 minuty

Jarní závitky (malé) 180 °C 4–6 minut

Houby 150 °C 4–5 minut

Ovocné lívanečky 180 °C 4–5 minut
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UŽITEČNÉ TIPY

Po vyjmutí z oleje by potraviny měly být křu-
pavé. Pokud jsou navlhlé, olej nebyl dostateč-
ně zahřátý. To může být způsobeno jedním 
z následujících důvodů:
• Nedostatečná doba předehrátí.
• Nastavení nízké teploty.
• V koši bylo příliš potravin najednou (ne-

plňte ho více než ze dvou třetin).
• Nepoužívejte tuhý fritovací oleje, použí-

vejte pouze tekuté oleje.
• Používejte kvalitní tekuté oleje. Chcete-li 

dosáhnout nejlepších výsledků, doporu-
čujeme používat oleje uvedené v kapito-
le „Doporučené typy olejů pro fritování“.  
Nedoporučujeme používat rychle se ka-
zící tuky, např. sádlo nebo šťávu z masa. 
Dále nedoporučujeme fritovat v másle 
nebo margarínu, protože ty se začnou 
pálit již při nízké teplotě.

• Olej můžete použít opakovaně několikrát, 
než ho budete muset zlikvidovat (až po-
klesne bod rozkladu, tj. olej se začne pálit 
již při nízké teplotě a potraviny nebudou 
tak křupavé). Vychladnutý olej přefi ltrujte 
přes jemné síto a uložte ho ve vzduchotěs-
né nádobě na tmavé místo. Protože olej 
absorbuje aroma potravin, je praktické 
označit si na nádobu typ potravin, pro kte-
ré byl použit. Např. abyste nefritovali de-
zert v oleji, ve kterém jste předtím fritovali 
rybu. Jemné síto můžete vytvořit z papíro-
vého kávového fi ltru nebo čisté bavlněné 
utěrky.

• Nedoporučujeme fritovat v olivovém ole-
ji, protože má také nízký bod rozkladu.

DOPORUČENÉ TYPY OLEJŮ 
PRO FRITOVÁNÍ

Rostlinný olej:
Obecný pojem pro směs olejů lisovaných z růz-
ných semen a plodů. Rostlinný olej má velmi 
jemnou příchuť a aroma. Má nízký obsah cho-
lesterolu a nasycených mastných kyselin.

Slunečnicový olej:
Tento olej je lisovaný ze semen slunečnic. 
Je světle žlutý a prakticky bez příchutě. Slu-
nečnicový olej je bohatý na polynenasycené 
mastné kyseliny a má nízký obsah nasycených 
mastných kyselin.

Řepkový olej:
Je vyrobený ze semen řepky olejky. Má relativ-
ně nízký obsah nasycených mastných kyselin, 
obsahuje omega-3 mastné kyseliny a má ne-
utrální chuť.
 
Safl orový olej:
Saflorový olej se lisuje ze semen světlice 
barvířské – safloru. Má silnou příchuť, sytou 
barvu a vysoký bod rozkladu. Saflorový olej 
je bohatý na polynenasycené mastné kyse-
liny a vitamín E.

Arašídový olej:
Arašídový olej se získává lisováním jader pod-
zemnice olejné. Má jemnou příchuť, ořecho-
vou vůni a vysoký bod rozkladu. Arašídový 
olej je bohatý na mononenasycené mastné 
kyseliny a vitamín E.

VAROVÁNÍ:
NEPOUŽÍVEJTE TUHÉ FRITOVACÍ OLEJE, POUŽÍVEJTE POUZE TEKUTÉ OLEJE, A TO 
PODLE UVEDENÉHO DOPORUČENÍ.



17

Vzhledem k neustálému rozvoji produktu si vyhrazujeme právo na technické 
a designové změny.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto 
výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte 
jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 
V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné 
systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. 
Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních 
rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným 
zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení 
přírodních zdrojů surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará 
elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných 
informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany 
životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky 
sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.
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R2 PŘEDKRMY A LEHČÍ HLAVNÍ CHODY

PŘEDKRMY A LEHČÍ HLAVNÍ CHODY

OBALOVANÝ SÝR BRIE 
S JAHODOVOU OMÁČKOU

4 ks 125g sýra Brie
1 vejce, ušlehané
1 lžíce mléka
1 šálek sušené strouhanky
3 litry oleje na fritování

1. Sýr obalte ve vejci ušlehaném s mlékem 
a potom ve strouhance. Po obalení ještě 
jednou obalte ve vejci a potom ve strou-
hance, aby byl obal dostatečně silný. 
Nechte 30 minut vychladit.

2. Do fritézy nalijte maximální množství 
oleje. Zavřete víko a olej předehřejte na 
180 °C.

3. Sýr fritujte ve dvou várkách dozlatova 
(asi 2 minuty), mezi jednotlivými várkami 
nechte olej zahřát. Přebytečný olej nech-
te okapat.

Podávejte jako předkrm s jahodovou omáč-
kou a ozdobte ovocem.

JAHODOVÁ OMÁČKA

1 košík jahod, omytých a odstopkovaných
1 lžíce cukru

1. Jahody rozmačkejte s cukrem.

Podávejte chlazené s obalovaným sýrem Brie.

KALAMÁRY SE SOLÍ A PEPŘEM

3 litry oleje na fritování
1⁄2 šálku kukuřičné mouky
1 lžička soli
1 lžička jemně mletého pepře
500 g kalamárových kroužků
1 vaječný bílek
2 lžíce vody
sladká thajská chilli omáčka

1. Do fritézy nalijte 3 litry oleje. Předehřejte na 
190 °C.

2. Smíchejte mouku, sůl, pepř, vaječný bí-
lek a vodu. Připravenou směs a kalamáry 
vložte do velkého plastového sáčku. Sáček 
utěsněte a dobře protřepejte, aby se kala-
máry obalily v připravené směsi.

3. Fritujte ve dvou várkách asi 3–4 minuty, 
mezi jednotlivými várkami nechte olej za-
hřát. Přebytečný olej nechte okapat.

Podávejte se sladkou chilli omáčkou a salátem 
jako předkrm nebo lehčí hlavní chod.

4 PORCE4 PORCE
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OBALOVANÉ KRVETY 
S ČESNEKOVO-PAŽITKOVOU 
MAJONÉZOU

750 g (asi 36 ks) zelených královských 
krevet, oloupaných, zbavených hřbetní 
tepny, s ocásky
250 g hladké mouky
1 vejce, ušlehané
1 lžíce mléka
1 šálek sušené strouhanky
nastrouhaná kůra z 1 citrónu
3 litry oleje na fritování

1. Krevety obalte v mouce, potom ve směsi 
vejce s mlékem a nakonec ve strouhance 
s citrónovou kůrou. Po obalení ještě jed-
nou obalte ve vejci a potom ve strouhan-
ce, aby byl obal dostatečně silný. Nechte 
30 minut vychladit.

2. Do fritézy nalijte maximální množství 
oleje. Předehřejte na 180 °C.

3. Krevety fritujte ve čtyřech várkách do zla-
tova (asi 2–3 minuty), mezi jednotlivými 
várkami nechte olej zahřát. Přebytečný 
olej nechte okapat.

ČESNEKOVO-PAŽITKOVÁ MAJONÉZA

1⁄2 šálku majonézy
1⁄4 šálku smetany
1 stroužek česneku, rozmačkaný 
najemno nastrouhaná kůra z 1 citrónu
2 lžíce pažitky 
sůl a pepř na dochucení

1. Smíchejte majonézu, smetanu, česnek, 
citrónovou kůru a pažitku. Dochuťte.  

Podávejte chlazené s krevetami v obalu.

LOSOSOVÉ KROKETY

2 velké brambory, oloupané 
a nakrájené na kostky
415g konzerva růžového lososa
1 malá cibule, nakrájená najemno
nastrouhaná kůra a šťáva z 1 limetky nebo 
citrónu
2 lžíce nasekaného koriandru nebo petrželky
1 vejce, rozšlehané
1 šálek nastrouhaného chutného sýra
sůl a pepř
hladká mouka
2 vejce, rozšlehané
3 šálky hladké mouky
3 litry oleje na fritování

1. Brambory uvařte doměkka. Slijte a roz-
mačkejte (přibližně 2 šálky). Smíchejte 
rozmačkané brambory, lososa, cibuli, li-
metkovou šťávu a kůru, koriandr, vejce a 
strouhaný sýr. Dochuťte.

2. Směs rozdělte a vytvarujte do 12 kroket 
ve tvaru válečků. Krokety obalte v mouce. 
Nechte 30 minut vychladit.

3. Krokety obalte ve vejci a potom ve strou-
hance. Znovu nechte 30 minut vychladit.

4. Do fritézy nalijte 3 litry oleje. Předehřejte 
na 180 °C.

5. Krokety fritujte ve dvou várkách dozlato-
va (asi 4–5 minut), mezi jednotlivými vár-
kami nechte olej zahřát. Přebytečný olej 
nechte okapat.

Podávejte jako lehčí hlavní chod se salátem.

4 PORCE4 PORCE
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JARNÍ ZÁVITKY

3 litry oleje na fritování 
350 g mletého vepřového masa
200 g zelených krevet, nakrájených 
na kostky
1 lžíce sojové omáčky
1⁄2 šálku vodních kaštanů nasekaných 
na jemné kostky
4 zelené šalotky, najemno nakrájené
1 balení rýžového „papíru“ na závitky

1. Smíchejte všechny přísady kromě rýžo-
vého papíru a dobře je promíchejte.

2. Na každý plátek položte 1/4 šálku směsi 
a zarolujte; aby okraj držel, namočte ho 
vodou. Takto připravíte 8 závitků.

3. Připravené závitky položte na rovný tác. 
Pokud chcete, můžete je zmrazit a usma-
žit později. Před smažením je musíte roz-
mrazit.

4. Do fritézy nalijte 3 litry oleje a předehřej-
te ho na 180 °C.

5. Do fritovacího koše můžete vložit až 4 jar-
ní závitky najednou a pomalu je spouš-
tějte do oleje. Fritujte 4–6 minut nebo 
dozlatova, mezi jednotlivými várkami 
nechte olej zahřát.

SAMOSY

1 lžíce oleje
1 malá cibule, nakrájená najemno
1 lžička drceného česneku
1 lžička mletého kari nebo kari pasty
150 g brambor, nakrájených najemno
100 g mrkve, nakrájené najemno
1 lžíce mraženého hrášku
4 plátky připraveného listového těsta
1 lžíce mléka
3 litry oleje na fritování

1. Na pánvi rozehřejte olej. Usmažte cibul-
ku, česnek a kari. Až cibulka změkne, při-
dejte brambory a mrkev.

2. Zakryjte a vařte na malém plameni do 
měkka (asi 10 minut), občas zamíchejte. 
Přidejte hrášek.

3. Nechte vychladnout, rozdělte na 16 por-
cí.

4. Z těsta nakrájejte 16 x 12cm koleček. Na 
každé položte směs a potřete okraje těsta 
mlékem. Těsto přeložte napůl, okraje při-
tiskněte k sobě.

5. Do fritézy nalijte 3 litry oleje. Předehřejte 
na 190 °C.

6. Fritujte samosy, 4 najednou, dozlatova 
(asi 4–5 minut), mezi jednotlivými vár-
kami nechte olej zahřát. Přebytečný olej 
nechte okapat.

Podávejte jako předkrm k masu na kari nebo 
jako lehčí hlavní chod.

16 PORCÍ8 PORCÍ
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TEMPURA

Tempura je způsob fritování původem z Japon-
ska. Mořské plody (zejména krevety) a zelenina 
se obaluje do velmi lehkého těsta. Tempura se 
tradičně podává s lehkou omáčkou.

Potraviny vhodné pro Tempura jsou:
• Krevety
• Žampiony
• Na plátky nakrájené sladké brambory
• Čerstvý chřest
• Celé fazole
• Celá baby kukuřice
• Růžičky květáku nebo brokolice

TĚSTO TEMPURA

3 litry oleje na fritování
2 šálky hladké mouky
2 vaječné žloutky
2 šálky ledové vody
jedny z výše uvedených potravin

1. Do fritovací nádoby nalijte 3 litry oleje. 
Předehřejte na 190 °C.

2. Těstíčko připravíte tak, že do mísy pro-
sejete mouku. Uprostřed udělejte důlek. 
Přidejte vaječné žloutky a ledovou vodu 
a dobře promíchejte. Těsto by mělo být 
hrubé a zamíchané pouze napůl. Jakmile 
po odstátí těsto ztuhne, ihned ho použij-
te.

3. Zvolené potraviny obalte v těstě a nechte 
přebytečné množství okapat.

4. Ve spuštěném koši fritujte v malých vár-
kách dozlatova (asi 4–5 minut), mezi 
jednotlivými várkami nechte olej zahřát. 
Přebytečný olej nechte okapat.

Podávejte s omáčkou Tempura nebo teriyaki.

POZNÁMKA:
Tip: Pokud by bylo těstíčko příliš 
tuhé, přidejte ledovou vodu.

Pokud je fritovací koš ponořený 
v oleji, opatrně vkládejte potraviny 
do oleje pomocí kuchyňských kleš-
tí, které jsou vyrobeny z materiálu 
odolného proti teplotám dosahova-
ných při prudkém smažení.

OMÁČKA TEMPURA

1⁄3 šálku sojové omáčky
1⁄3 šálku vína mirin nebo sherry
1⁄3 šálku scezeného kuřecího vývaru

1. Smíchejte sójovou omáčku, mirin a vývar. 
Podávejte jako omáčku k Tempura.

Těsto Tempura můžete použít také v jiných re-
ceptech, než je tradiční Tempura.

250 ml
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MEDOVÉ KREVETY

3 litry oleje na fritování
16 zelených královských krevet, oloupa-
ných a zbavených hřbetní tepny
1⁄2 těsta tempura
1⁄2 šálku medu, vlažného
1⁄3 šálku opražených sezamových semínek
100 g balíček nudlí vermicelli

1. Do fritézy nalijte 3 litry oleje. Předehřejte 
na 190 °C.

2. Krevety obalte v těstíčku a přebytečné 
množství těstíčka nechte okapat.

3. Ve spuštěném koši fritujte ve dvou vár-
kách dozlatova (asi 3–4 minuty), mezi 
jednotlivými várkami nechte olej zahřát.

4. Nechte okapat a pokapejte zahřátým 
medem, potom obalte v sezamových se-
mínkách.

5. Fritujte nudle rozdělené do několika 
menších dávek, dokud nudle nevyplavou 
na povrch (asi 2–3 vteřiny). Přebytečný 
olej nechte okapat.

 
Krevety podávejte s křupavými nudlemi.

POZNÁMKA:
Pokud je fritovací koš ponořený v oleji, 
opatrně vkládejte potraviny do oleje 
pomocí kuchyňských kleští, které jsou 
vyrobeny z materiálu odolného proti 
teplotám dosahovaných při prudkém 
smažení.

4 PORCE
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HLAVNÍ CHODY

RYBA S HRANOLKY

1 1⁄4 šálku hladké mouky 
špetka soli
2 vejce, oddělený žloutek od bílku 
250 ml piva
1 lžíce oleje
3 litry oleje na fritování
4 vykostěné rybí fi lé (každé 150 g)
4 brambory, oloupané a nakrájené na 1 cm
hranolky
měsíčky citrónu

1. Těsto připravíte tak, že do mísy prosejete 
mouku a sůl. Uprostřed udělejte důlek. 
Přidejte žloutky, pivo a olej. Míchejte do-
hladka, potom nechte 30 minut odstát. 
Vaječné bílky ušlehejte dohladka a zamí-
chejte do těsta.

2. Do fritovací nádoby nalijte 3 litry oleje 
a předehřejte ho na 180 °C. Troubu pře-
dehřejte na 150 °C, abyste rybu po usma-
žení udrželi teplou.

3. Rybu obalte v těstě a nechte přebytečné 
množství okapat.

4. Rybu fritujte ve dvou várkách dozlatova 
(asi 3–4 minuty), mezi jednotlivými vár-
kami nechte olej zahřát. Nechte okapat 
a udržujte teplé.

5. Zvyšte teplotu fritézy na 190 °C. Po zahřá-
tí fritujte hranolky ve dvou várkách dozla-
tova, asi 12–15 minut, mezi jednotlivými 
várkami nechte olej zahřát. Přebytečný 
olej nechte okapat.

Podávejte rybu s hranolky s měsíčky citrónu 
a tatarskou omáčkou.

POZNÁMKA:
Pokud je fritovací koš ponořený 
v oleji, opatrně vkládejte potraviny 
do oleje pomocí kuchyňských kleš-
tí, které jsou vyrobeny z materiálu 
odolného proti teplotám dosahova-
ných při prudkém smažení.

Tip: Pokud máte fi lé s kůží, odstraňte 
ji, jinak by se fi lé při fritování zkrou-
tilo.

TATARSKÁ OMÁČKA

1⁄2 šálku majonézy
1⁄4 šálku kysané smetany
2 lžíce nasekaných kapary
2 lžíce nasekaných kyselých okurek
1 lžíce nasekané petrželky
sůl a pepř

1. Smíchejte majonézu, kysanou smetanu, 
kapary a kyselé okurky. Dochuťte. 

Podávejte s rybou a hranolky.

4 PORCE
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OBALOVANÉ JEHNĚČÍ KOTLETY 
SE SALSOU ZE ZELENÝCH RAJČAT 

12 jehněčích kotlet 
hladká mouka 
2 vejce, ušlehaná
2 lžíce mléka
1 šálek sušené strouhanky
3 litry oleje na fritování

1. Kotlety obalte v mouce, oklepejte přeby-
tečnou mouku, potom je obalte ve směsi 
vejce s mlékem a nakonec ve strouhance. 
Zopakujte postup ještě jednou, aby byl 
obal dostatečně silný. Nechte 30 minut 
vychladit.

2. Do fritézy nalijte 3 litry oleje. Předehřejte 
na 180 °C.

3. Kotlety fritujte ve třech várkách dokřu-
pava a dozlatova (asi 5–6 minut), mezi 
jednotlivými várkami nechte olej zahřát. 
Přebytečný olej nechte okapat.

 
Podávejte s omáčkou ze zelených rajčat. Jako 
přílohu podávejte bramborovou kaši.

SALSA ZE ZELENÝCH RAJČAT 

1 šálek snítek petrželky
1⁄2 šálku mátových lístků 
1 stroužek česneku, oloupaný
1 španělská cibule, rozčtvrcená
2 zelená rajská jablka, rozčtvrcená 
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce citrónové šťávy

1. Do mixéru vložte petrželku a mátu a na-
sekejte nahrubo.

2. Přidejte česnek, cibuli, rajčata, olivový 
olej a citrónovou šťávu. Rozmixujte také 
nahrubo.

Podávejte chlazenou s jehněčími kotletami. 

4 PORCE4 PORCE
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ITALSKÉ MASOVÉ KOULE  

400 g mletého hovězího masa
1 vejce, ušlehané
1 šálek čerstvé strouhanky
2 lžičky drceného česneku
1⁄2 lžičky sušeného italského koření 
hladká mouka 
3 litry oleje na fritování

1. Smíchejte maso, vejce, strouhanku, čes-
nek a bylinky. Vytvarujte 16 masových 
koulí a obalte je v mouce.

2. Do fritovací nádoby nalijte 3 litry oleje. 
Předehřejte na 160 °C.

3. Koule fritujte ve dvou várkách dozlatova 
(asi 10 minut), mezi jednotlivými várkami 
nechte olej zahřát. Přebytečný olej nech-
te okapat.

Podávejte s vaší oblíbenou omáčkou na těsto-
viny a špagetami.
 

KUŘE PO JIŽANSKU 

3 litry oleje na fritování
1 šálek mouky
1⁄2 lžičky soli
1⁄2 lžičky mletého černého pepře
1 lžička papriky
8 kuřecích kousků (paliček, křídel)
2 vejce, rozšlehané
2 lžíce mléka

1. Do fritovací nádoby nalijte 3 litry oleje. 
Předehřejte na 170 °C.

2. Do mísy prosejte mouku, pepř a papriku. 
Kuřecí kousky obalte ve vejci ušlehaném 
s mlékem a potom v mouce.

3. Kuře fritujte ve dvou várkách dozlatova 
(asi 15 minut), mezi jednotlivými várkami 
nechte olej zahřát. Přebytečný olej nech-
te okapat.

Podávejte s kukuřicí a salátem.

POZNÁMKA:
Dobu fritování zkrátíte, pokud kuřecí 
části před obalením uvaříte.

4 PORCE 4 PORCE
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PŘÍLOHY A ZDOBENÍ

TENKÉ HRANOLKY

3 litry oleje na fritování
4 brambory 

1. Do fritovací nádoby nalijte maximál-
ní množství oleje a předehřejte ho na 
160 °C.

2. Mezitím oloupejte a nakrájejte brambory 
na tenké hranolky a namočte je do vody, 
aby nezhnědly. Jakmile je olej připravený, 
brambory nechte okapat a osušte papí-
rovou kuchyňskou utěrkou.

3. Hranolky fritujte ve dvou várkách 3–4 mi-
nuty, nechte okapat a položte na tác se 
savým papírem.

4. Zvyšte teplotu na 190 °C a fritujte hranol-
ky znovu 3–4 minuty

POZNÁMKA
Mezi fritováním jednotlivých várek 
nechte olej zahřát a hranolky oka-
pat. Po dvojím fritování budou hra-
nolky křupavé. 

Tip: Pro fritování použijte brambory 
„přílohové“. Nedoporučujeme použít 
nové brambory, protože mají vysoký 
obsah vody.

FRITOVANÉ HOUBY

3 litry oleje na fritování
24 žampionů (asi 200 g), bez nožek
1 vejce, ušlehané
1 lžíce mléka
šálek čerstvé strouhanky

1. Do fritovací nádoby nalijte olej a přede-
hřejte ho na 150 °C.

2. Houby obalte ve vejci ušlehaném s mlé-
kem a potom ve strouhance.

3. Houby fritujte dozlatova (asi 5 minut), 
mezi jednotlivými várkami nechte olej 
zahřát. Přebytečný olej nechte okapat.

Podávejte jako přílohu ke kuřeti, nebo samo-
statně s omáčkou ze smetany a pažitky. 

4 PORCE4 PORCE
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KRÁJENÁ ZELENINA

3 litry oleje na fritování
strouhaná zelenina, např. brambory, mr-
kev nebo cukety

1. Do fritézy nalijte olej a předehřejte ho na 
180 °C.

2. Ze zeleniny vymačkejte přebytečnou šťá-
vu a osušte papírovou kuchyňskou utěr-
kou.

3. Smíchejte část těsta tempura se zeleni-
nou.

4. Fritujte vždy asi 1/2 šálku dokřupava 
a dozlatova (asi 2–3 minuty), mezi jed-
notlivými várkami nechte olej zahřát. 
Přebytečný olej nechte okapat.

Podávejte jako oblohu.

KŘUPAVÁ PETRŽEL

3 litry oleje na fritování 
snítky petrželky 

1. Do fritézy nalijte olej a předehřejte ho na 
190 °C.

2. Petržel omyjte a osušte papírovou ku-
chyňskou utěrkou.

3. Fritujte vždy asi 1/2 šálku dokřupava 
a dozlatova (asi 2–3 minuty), mezi jed-
notlivými várkami nechte olej zahřát. 
Přebytečný olej nechte okapat. 

Podávejte jako oblohu k pokrmům s mořský-
mi plody.

KRUTONY* 

3 litry oleje na fritování
plátky den starého chleba bez kůrek

1. Do fritézy nalijte olej a předehřejte ho na 
190 °C.

2. Chléb nakrájejte na malé kostičky. Frituj-
te vždy asi 1 šálek dokřupava a dozlatova 
(asi 1–2 minuty), mezi jednotlivými vár-
kami nechte olej zahřát. Přebytečný olej 
nechte okapat. 

Podávejte jako přílohu k polévkám nebo sa-
látu Caesar.

*Smažené chlebové kostičky



R12 DEZERTY

DEZERTY

SMAŽENÁ ZMRZLINA 
S KARAMELOVOU OMÁČKOU

smetanová vanilková zmrzlina
500 g 2 dny starého v obchodě zakoupe-
ného koláče Madeira,
rozmixovaného
3 vejce, rozšlehané
1⁄4 lžičky mléka
3 litry oleje na fritování

1. Pekáč na vdolečky vložte na 10 minut 
do mrazničky, aby se rychle vychladil. 
Do pekáčku potom přidejte 8 kopečků 
zmrzliny. Hned vraťte do mrazničky, aby 
zmrzlina ztuhla.

2. Mezitím koláč rozdrobte na malé kousky 
a rozmixujte v mixéru nebo rozdrobte 
mezi prsty tak, abyste získali 4 šálky dro-
benky.

3. Z mrazničky vyjměte vždy jeden kope-
ček zmrzliny. Pomocí dvou lžic vyválejte 
zmrzlinu ve vejci ušlehaném s mlékem 
a potom v dortové střídce. Vraťte do 
mrazničky a postup zopakujte i s ostatní-
mi kopečky zmrzliny.

POZNÁMKA:
Postupným obalováním zajistíte, aby 
se vám zmrzlina neroztekla.

4. Nechte v mrazničce min. 1 hodinu, po-
tom kopečky ještě jednou obalte, aby byl 
obal dostačně silný. Vraťte na dalších 15 
minut do chladničky.

5. Do fritézy nalijte olej a předehřejte ho na 
190 °C.

6. Zmrzlinu fritujte ve dvou várkách dozla-
tova (asi 30 sekund), mezi jednotlivými 
várkami nechte olej zahřát. Přebytečný 
olej nechte okapat. 

Podávejte okamžitě s karamelovou omáčkou. 

KARAMELOVÁ OMÁČKA

60 g másla
3⁄4 šálku hnědého cukru
1 lžíce kukuřičné mouky
1⁄2 šálku vody
1⁄2 šálku smetany
špetka soli

1. V hrnci nebo v mikrovlnné troubě roz-
pusťte máslo. Přidejte cukr a míchejte 
dohladka.

2. Přidejte kukuřičnou mouku smíchanou 
s vodou. Přiveďte k varu a míchejte, do-
kud směs nezhoustne.

3. Vmíchejte smetanu a sůl.
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R13DEZERTY

SMAŽENÉ BANÁNY    

1 šálek hladké mouky 
s kypřicím práškem
1 lžička cukru
1 vejce, ušlehané
2⁄3 šálku mléka
1 lžíce másla, rozpuštěného
4 banány, oloupané a nakrájené na třetiny
3 litry oleje na fritování

1. Do mísy prosejte mouku a uprostřed 
udělejte důlek. Přidejte cukr a vejce smí-
chané s mlékem a rozpuštěným máslem.

2. Umíchejte hladké těsto a nechte 15 mi-
nut odstát.

3. Banány obalte v těstě a nechte přebyteč-
né množství okapat.

4. Do fritézy nalijte olej a předehřejte ho na 
180 °C.

5. Ve spuštěném koši fritujte banány ve 
dvou várkách dozlatova (asi 4–5 minut), 
mezi jednotlivými várkami nechte olej 
zahřát. Přebytečný olej nechte okapat. 

Podávejte se zmrzlinou.

POZNÁMKA:
Pokud je fritovací koš ponořený v oleji, 
opatrně vkládejte potraviny do oleje 
pomocí kuchyňských kleští, které jsou 
vyrobeny z materiálu odolného proti 
teplotám dosahovaným při prudkém 
smažení.
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