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Gratulujeme
       vám k zakúpeniu vášho nového odšťavovača JE 8011.

GRATULUJEME4



55

Tento nový profesionálny odšťavovač s dvoma diskami predstavuje 
dokonalé vyváženie funkčnosti, spoľahlivosti a jedinečného štýlu po 
všetkých stránkach: od špičkového, extrémne tichého motora až po 
telo odšťavovače vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny ušľachtilých 
kovov pre dlhú životnosť.
Pri vytváraní tohto návodu bolo naším cieľom poskytnúť čo najviac 
podrobností, ktoré vám pomôžu poznať mimoriadnu všestrannosť 
tohto nového odšťavovača. Veríme, že každá jeho strana vám pomôže 
získať mnoho cenných informácií, či už ide o recepty na čerstvé a zdravé 
šťavy z ovocia a zeleniny, alebo pokyny pre čistenie a údržbu. 

Prajeme veľa pohody!

GRATULUJEME
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, ako dôležitá je bezpečnosť, a preto od fázy návrhu až po výrobu pamätáme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale 
prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE VÁŠHO ODŠŤAVOVAČA JE 8011
•   Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane 

detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo 
mentálnou schopnosťou alebo osoby s obme-
dzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad 
nimi nie je vedený odborný dohľad alebo poda-
né inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístro-
ja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

•   Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že 
sa s prístrojom nebudú hrať.

•   Pred použitím celkom odviňte napájací kábel.

•   Pred prvým použitím s odšťavovača odstráňte 
a bezpečne zlikvidujte všetky baliace materiály 
a reklamné štítky. 

•   Z dôvodov vylúčenia úrazu elektrickým prú-
dom zabráňte ponoreniu napájacieho kábla, 
zástrčky alebo motorovej jednotky do vody ale-
bo akejkoľvek inej tekutiny.

•   Nedopustite, aby napájací kábel visel cez okraj 
stola alebo pracovnej dosky, dotýkal sa horúce-
ho povrchu alebo sa zamotal.

•   Akúkoľvek údržbu okrem bežného čistenia je 
nutné zveriť autorizovanému servisu. 

•   Tento spotrebič je určený iba pre použitie vo 
vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho na iné 
účely, než na ktoré bol navrhnutý. Neprevádz-
kujte ho vo vozidlách, na lodiach, ani vonku.

•   Z dôvodov zvýšenia bezpečnosti sa odporúča 
nainštalovať prúdový chránič do zásuvkového 
okruhu, ku ktorému je tento spotrebič pripojený. 

•   PRI POUŽÍVANÍ DISKU A VLOŽKY NA PYRÉ 
VŽDY NASTAVTE RÝCHLOSŤ Č. 1.

•   Z dôvodov vylúčenia rizika udusenia malých 
detí odstráňte ochranné vrecko napájacieho 
káb la tohto spotrebiča a bezpečne ho zlikviduj-
te.

•   Do plniacieho otvoru nezasúvajte ovocie a ze-
leninu prstami, ani žiadnymi inými nástrojmi. 
Vždy používajte dodávaný prítlak. 

•   Nedotýkajte sa malých ostrých zubov a ostria 
v stredovej časti disku na šťavu. 

•   Nedotýkajte sa ostria v plniacom otvore.

•   Pred pripojením napájacieho kábla do zásuv-
ky a uvedením do prevádzky vždy dbajte na 
to, aby bol odšťavovač JE 8011 Catler riadne 
a kompletne zostavený. Prístroj nie je možné 
zapnúť, ak nie je riadne zostavený. 

•   Odšťavovač JE 8011 Catler vždy prevádzkujte 
na suchom a rovnom povrchu.

•   Pred plánovaným odstavením, čistením, pre-
miestnením, rozobratím, zložením alebo 
uskladnením odšťavovač JE 8011 Catler najprv 
vypnite, potom odpojte jeho napájací kábel od 
sieťovej zásuvky.

•   Pred odšťavovaním z ovocia najprv odstráňte 
kôstky a semená. 

•   V prípade použitia disku a vložky na pyré pred 
spracovaním ovocia vždy odstráňte semená, 
kôstky a šupky (semená exotického ovocia, bo-
buľovín a kivi môžete ponechať). 

•   Vykonávajte pravidelnú kontrolu napájacie-
ho kábla, zástrčky, antikorového disku s mik-
rofiltrom, vložky a disku na pyré a vlastného 
spotrebiča na prípadné poškodenie. Pri zistení 
akéhokoľvek poškodenia spotrebič ihneď pre-
staňte používať a odovzdajte ho najbližšiemu 
autorizovanému servisu na vykonanie skúšky, 
výmeny chybného dielu alebo opravy.

•   Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečí-
tajte všetky pokyny uvedené v tomto návode. 
Tento návod uchovajte pre prípadné budúce 
odkazy.

•   Nenechávajte tento spotrebič bez dozoru v ča-
se, kedy ho nepoužívate. 

•   Pri veľkých dávkach tvrdého ovocia alebo zele-
niny zariadenie neprevádzkujte nepretržite so 
silným tlakom a vysokou rýchlosťou dlhšie než 
jednu minútu.

•   Dôsledne dodržujte pokyny pre čistenie a údrž-
bu. 

•   Do odšťavovača nevkladajte zmrazené alebo 
tvrdé ovocie či zeleninu, napríklad cviklu alebo 
mrkvu, ak sa používa extraktor pyré.

VAROVANIE: 
DO EXTRA ŠIROKÉHO PLNIACEHO OTVORU 
NEVKLADAJTE RUKY ANI CUDZIE PREDME-
TY. VŽDY POUŽÍVAJTE DODÁVANÝ PRÍ-
TLAK.

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
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Rameno s bezpečnostným zámkom 
Chod odšťavovača sa zastaví, ak nie 

je kryt zaistený ramenom v správnej 
polohe.

Extra široký plniaci otvor 
Do tohto otvoru je možné zasúvať 

celé jablká, mrkvy, paradajky 
a olúpané pomaranče. Spracovanie

ovocia a zeleniny je tak jednoduchšie 
a rýchlejšie.

Veľký zásobník na dužinu 
s integrovanou rukoväťou 

(Je možné umývať v umývačke na riad.)

Päťstupňový elektronický volič 
rýchlosti 

Pri používaní extraktora pyré alebo 
pri odšťavovaní mäkkého ovocia 

s vysokým obsahom vody, napríklad 
vodných melónov, sa zaradzuje nízka 

rýchlosť. Pri odšťavovaní tvrdého 
ovocia a zeleniny sa zaradzuje vysoká 

rýchlosť.

Tlačidlo ŠTART | STOP 

Funkcia ochrany proti preťaženiu 
Chráni zariadenie pred prehriatím 

(bez vyobrazenia).

Prítlak 
Tento diel sa používa na pasírovanie 
celého ovocia a zeleniny plniacim 
otvorom.

Kryt odšťavovača 
(Je možné umývať v umývačke na riad.)

Antikorový plášť filtra  
(Je možné umývať v umývačke na riad.)

Antikorový disk na šťavu s mikrofiltrom
(Extraktor šťavy)   
(Je možné umývať v umývačke na riad.)

Nádoba na šťavu s objemom 1,2 l    
Táto nádoba obsahuje integrovanú 
rukoväť pre uchopenie ľavou alebo 
pravou rukou (je možné umývať 
v umývačke riadu).

Motor s vysokým výkonom   

Motorová jednotka   

Napájací kábel   
Napájací kábel vystupuje zo zadnej 
strany odšťavovača a je omotaný okolo 
jeho nožičiek (bez vyobrazenia).
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POZNÁMKA:  
Ak chcete penu v šťave uchovať, pred na-
lievaním šťavy stačí len odstrániť veko.  

Veko nádoby na šťavu 
Toto veko počas prevádzky odšťavovača 

zakrýva nádobu, aby šťava nestriekala okolo. Ak 
chcete nádobu so šťavou uložiť do chladničky, 

zakryte ju týmto vekom.

Zabudovaný odlučovač peny 
Tento diel zaisťuje oddelenie peny od šťavy pri 

prelievaní do pohára (ak nie je pena žiaduca). 

Extraktor pyré
(pre mäkké ovocie a zeleninu)

Vložka na pyré 
Tento diel sa používa na spracovanie mäkkého 

ovocia, napríklad banánov, manga alebo jahôd. 
Integrovaná rukoväť umožňuje uchopenie 

ľavou alebo pravou rukou. 

Disk na pyré 
Tento diel sa používa na spracovanie mäkkého 

ovocia, napríklad banánov, manga alebo jahôd.  
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ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA JE 8011  

1. KROK 
Umiestnite plášť filtra na motorovú jednotku. 

2. KROK
Vyrovnajte šípky na spodnej strane disku na šťa-
vu so šípkami na spojke motora, potom disk za-
tlačte dole tak, aby zaklapol do správnej polohy. 
Zaistite správne umiestnenie disku na šťavu vo 
vnútri plášťa filtra a na motorovej jednotke.

3. KROK
Nasaďte kryt odšťavovača na antikorový plášť 
filtra tak, aby dva výstupky v kryte zapadli do 
dvoch zodpovedajúcich výrezov v plášti. 

ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA JE 8011 

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte z odšťavovača všetky obaly a reklamné štítky/etikety. Zaistite vypnutie spotrebiča a odpojenie jeho kábla od sieťovej 
zásuvky. 
Plášť filtra, disk na šťavu, disk na pyré, vložku na pyré, kryt odšťavovača, prítlak, nádobu na šťavu a zásobník na dužinu umyte v teplej vode so saponátom 
s použitím mäkkej tkaniny alebo nylonovej kefy. Potom tieto súčasti opláchnite a riadne osušte.

POUŽITIE S EXTRAKTOROM ŠŤAVY
Položte motorovú jednotku na plochý a suchý povrch, napríklad na pracovný stôl. Dbajte na to, aby bola motorová jednotka vypnutá, potom spotrebič 
odpojte od napätia vytiahnutím koncovky kábla zo zásuvky.
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5. a 6. KROK
Prítlak vsuňte do plniaceho otvoru – drážku na prítlaku je nutné vyrovnať s malým výstupkom na 
vnútornej strane plniaceho otvoru.










4. KROK
Rameno s bezpečnostnou zámkou nasaďte do 
drážok umiestnených po oboch stranách krytu 
odšťavovača. Rameno teraz musí byť vo zvislej 
polohe a zaistené na kryte odšťavovača.



1111

7. KROK
Zásobník na dužinu umiestnite do určenej polo-
hy miernym naklonením dna zásobníka smerom 
od motora a nasunutím vrchnej časti zásobníka 
na spodnú stranu krytu odšťavovača. Potom dno 
zásobníka na dužinu priklopte k telu odšťavova-
ča a skontrolujte, že je riadne upevnený.

TIP:
Aby ste minimalizovali nutnosť umývania, od-
porúčame do zásobníka na dužinu umiestniť 
plastové vrecko, do ktorého dužina padá. Du-
žinu môžete následne využiť na prípravu iného 
pokrmu alebo ju vyhodiť.

8. KROK 
Umiestnite dodávanú nádobu na šťavu po hubi-
ci na pravej strane odšťavovača. Aby nedochá-
dzalo k rozstrekovaniu šťavy do okolia, môžete 
nádobu zakryť vekom. 

POZNÁMKA:  
Namiesto dodávanej nádoby je možné 
na zber šťavy použiť taktiež pohár. 

ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA JE 8011 

POZNÁMKA:  
Zásobník na dužinu je možné počas 
odšťavovania vyprázdniť – odšťavovač 
JE 8011 Catler najprv vypnite, potom 
zásobník na dužinu opatrne vyberte. 
(Pred obnovením odšťavovania je nut-
né umiestniť prázdny zásobník späť do 
pôvodnej polohy.) 

Dbajte na to, aby sa zásobník na dužinu nepre-
plnil, lebo v opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k narušeniu správnej funkcie alebo k poškode-
niu spotrebiča.
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PRÍPRAVA OVOCIA A ZELENINY NA ODŠŤAVOVANIE
•   Ovocie s tvrdou alebo nepožívateľnou šup-

kou, napríklad mango, guava, melón alebo 
ananás, pred odšťavovaním vždy olúpte.

•   Citrusové plody je možné odšťavovať iba 
olúpané.

•   Všetko ovocie s kôstkami, tvrdými semenami 
alebo jadrami, napríklad nektárinky, brosky-
ne, mangá, marhule, slivky alebo čerešne, je 
nutné pred odšťavovaním odkôstkovať. 

•   Aby nedošlo k zhnednutiu jablkovej šťavy, 
môžete do nej pridať trochu citrónovej šťa-
vy.

TIP: 
Odšťavovač JE 8011 Catler vyrába osviežujúcu, 
penivú pomarančovú šťavu. Pomaranče stačí 
olúpať a ihneď ich môžete odšťavovať. (Pre do-
siahnutie najlepších výsledkov je vhodné nechať 
pomaranče pred odšťavovaním vychladiť.) 

DRUH OVOCIA/ZELENINY

RÝCHLOSŤ 
(pri použití 

disku 
na šťavu)

Jablká 5

Marhule (vykôstkované) 2

Cvikla (očistená, okrájaná) 5

Čučoriedky 1

Brokolica 4

Ružičkový kel (otrhaný) 5

Kapusta 4

Mrkva (očistená) 5

Karfiol 4

Zeler 5

Uhorka lúpaná 2

Uhorka s mäkkou šupkou 4

Fenikel 5

Hrozno (bez jadier) 1

DRUH OVOCIA/ZELENINY

RÝCHLOSŤ 
(pri použití 

disku 
na šťavu)

Kivi (olúpané) 2

Mango (olúpané, vykôstkované) 2

Melón (olúpaný) 1

Nektárinky (vykôstkované) 2

Pomaranče (olúpané) 3

Broskyne (vykôstkované) 2

Hrušky tvrdé (vykrájané) 5

Hrušky mäkké (vykrájané) 2

Ananás (olúpaný) 5

Slivky (vykôstkované) 2

Maliny 1

Paradajky 1

Vodný melón (olúpaný) 1



1313ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA JE 8011

POUŽITIE S EXTRAKTOROM PYRÉ
Položte motorovú jednotku na plochý a suchý povrch, napríklad na pracovný stôl. Dbajte na to, aby bola motorová jednotka vypnutá, potom spotrebič 
odpojte od napätia vytiahnutím koncovky kábla zo zásuvky.

1. KROK 
Umiestnite plášť filtra na motorovú jednotku. 

2. KROK
Disk na pyré nasaďte na spojku motora v plášti 
filtra a zatlačte ho dole tak, aby zaklapol do urče-
nej polohy. Uistite sa, či je disk správne umiest-
nený vzhľadom na plášť a motorovú jednotku.

POZNÁMKA:  
Disk na pyré nikdy nepoužívajte bez 
vložky. Tieto dva diely musia byť vždy 
používané spoločne.

3. KROK
Nasaďte vložku na pyré do plášťa filtra a dbajte 
na to, aby varovný štítok na rukoväti smeroval 
hore.  
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4. KROK 
Nasaďte kryt odšťavovača na antikorový plášť fil-
tra (s umiestnenou vložkou na pyré) tak, aby dva 
výstupky v kryte zapadli do dvoch zodpovedajú-
cich výrezov v plášti. 

5. KROK
Rameno s bezpečnostnou zámkou nasaďte do 
drážok umiestnených po oboch stranách krytu 
odšťavovača. Rameno teraz musí byť vo zvislej 
polohe a zaistené na kryte odšťavovača.

6. KROK
Prítlak vsuňte do plniaceho otvoru – drážku na 
prítlaku je nutné vyrovnať s malým výstupkom 
na vnútornej strane plniaceho otvoru.
 

ZOSTAVENIE ODŠŤAVOVAČA JE 8011
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PRÍPRAVA OVOCIA A ZELENINY NA VÝROBU PYRÉ
•   Pyré je možné vyrábať iba z mäkkého ovo-

cia.
•   Ovocie s tvrdou alebo nepožívateľnou šup-

kou, napríklad mango, ananás alebo kivi, 
pred odšťavovaním vždy olúpte.

•   Tvrdé stredy, napríklad pri ananásoch, je nut-
né pred výrobou pyré vždy odstrániť. 

•   Všetko ovocie s kôstkami, tvrdými semenami 
alebo jadrami, napríklad nektárinky, brosky-
ne, mangá, marhule, slivky alebo čerešne, je 
nutné pred výrobou pyré vykôstkovať. 

•   Dužinu z exotického ovocia, olúpané kivi 
alebo bobule je možné spracovávať bez od-
stránenia kôstok.

DRUH OVOCIA/ZELENINY

RÝCHLOSŤ 
(pri použití

disku
na pyré)

Marhule (vykôstkované) 1

Banány (olúpané) 1

Kivi (olúpané) 1

Mango (olúpané 
a vykôstkované)

1

Melóny (olúpané) 1

Broskyne (vykôstkované) 1

Hrušky mäkké (vykrájané) 1

Ananás (olúpaný a vykrojený 
stred)

1

Maliny 1

Jahody (bez stopiek) 1

Paradajky (vykrojené 
a rozštvrtené)

1

Vodný melón 
(olúpaný a bez jadier)

1

POZNÁMKA:  
S extraktorom pyré používajte vždy iba 
rýchlosť č. 1. Pred vložením ovocia ale-
bo zeleniny do plniaceho otvoru sa vždy 
uistite, či je v chode motor.



Obsluha



OBSLUHA ODŠŤAVOVAČA JE 8011 

1. KROK
Vybrané ovocie a zeleninu určené na odšťavova-
nie alebo na výrobu pyré umyte a pripravte pod-
ľa vyššie uvedených pokynov.

2. KROK
Podľa druhu ovocia a zeleniny, z ktorých chcete 
vyrobiť šťavu alebo pyré, vyberte extraktor šťavy 
alebo pyré. 

VAROVANIE: 
V PRÍPADE POUŽÍVANIA EXTRAKTORA PY-
RÉ NEVKLADAJTE DO PLNIACEHO OTVO-
 RU TVRDÉ OVOCIE A ZELENINU (NAPR. 
MRKVU, JABLKÁ, ČERSTVÚ CVIKLU A POD.), 
ANI ĽAD, LEBO V OPAČNOM PRÍPADE BY 
MOHLO DÔJSŤ K POŠKODENIU SÚČASTÍ 
TOHTO SPOTREBIČA.

3. KROK
Zaistite, aby bol odšťavovač JE 8011 Catler riad-
ne zostavený – pozri predchádzajúce pokyny. 
Pred použitím dbajte na to, aby bol extraktor 
šťavy a extraktor pyré riadne umytý (pozri poky-
ny pre čistenie na stranách 26–27). Pred začatím 
odšťavovania nezabudnite umiestniť pod hubi-
cu nádobu na šťavu (alebo pohár). 

4. KROK
Zapojte koncovku sieťového kábla do zásuvky 
s napätím 230V/240V, potom zapnite zásuvkový 
okruh. Rozsvieti sa indikátor obklopujúci tlačidlo 
ŠTART | STOP na prístroji. 

POZNÁMKA:  
Po 2 minútach nečinnosti tento indiká-
tor zhasne a spotrebič bude uvedený do 
režimu spánku. Pri manipulácii s ľubo-
voľnými ovládacími prvkami sa znovu 
rozsvieti.

5. KROK
Pri odšťavovaní rôznych druhov ovocia a zeleni-
ny používajte príslušné stupne rýchlosti podľa 
predchádzajúcej tabuľky. Spotrebič sa automa-
ticky spustí stlačením tlačidla ŠTART | STOP.

6. KROK
Do zapnutého odšťavovača vložte plniacim 
otvorom vami zvolený druh ovocia alebo zele-
niny a pomocou prítlaku ho pomaly tlačte dole 
a nevyvíjajte nadmerný tlak. Maximálny objem 
šťavy získate pomalým stláčaním.

7. KROK – POUŽÍVANIE EXTRAKTORA 
ŠŤAVY
Počas spracovania ovocia a zeleniny odteká 
šťava do nádoby na šťavu a oddelená dužina sa 
zhromažďuje v zásobníku.
Ak chcete počas odšťavovania zásobník na du-
žinu vyprázdniť, vypnite odšťavovač, potom zá-
sobník na dužinu opatrne vyberte. Pred pokra-
čovaním odšťavovania vráťte prázdny zásobník 
do pôvodnej polohy. 

POZNÁMKA:  
Dbajte na to, aby sa zásobník na dužinu 
nepreplnil, lebo v opačnom prípade by 
mohlo dôjsť k narušeniu správnej funk-
cie spotrebiča.
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PREVÁDZKA S EXTRAKTOROM ŠŤAVY ALEBO PYRÉ 
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8. KROK – POUŽÍVANIE EXTRAKTORA 
PYRÉ
Pri používaní extraktora pyré bude pyré odtekať 
do nádoby na šťavu. Zásobník na dužinu zostane 
prázdny.

POZNÁMKA 1: 
TEPELNÁ OCHRANA S AUTOMATIC-
KÝM ODBLOKOVANÍM  
Odšťavovač JE 8011 Catler je vybavený 
ochranou s automatickým odblokova-
ním, ktorá chráni motor proti prehriatiu 
pri nadmernej záťaži. V prípade nadmer-
ného zvýšenia teploty bude automatic-
ky aktivovaná tepelná ochrana, ktorá 
vypne motor. V takom prípade bude 
indikátor obklopujúci tlačidlo ŠTART | STOP 
blikať červenou farbou. Pri aktivácii te-
pelnej ochrany odpojte odšťavovač od 
sieťového napätia aspoň na 15 minút 
a ponechajte ho vychladnúť. Potom ho 
znovu pripojte do zásuvky a používajte 
normálnym spôsobom.

POZNÁMKA 2: 
ELEKTRONICKÁ OCHRANA  
Odšťavovač JE 8011 Catler sa v prípade 
zastavenia motora automaticky vypne 
zapôsobením elektronickej ochrany. 
Táto situácia môže nastať v dôsledku 
spracovania nadmerného množstva 
alebo príliš veľkých kusov ovocia či zele-
niny naraz. V takom prípade skúste ovo-
cie alebo zeleninu okrájať, rozkrájať na 
menšie kusy alebo spracovávať menšie 
množstvo v jednej dávke. 
Pri aktivácii elektronickej ochrany bude 
indikátor obklopujúci tlačidlo ŠTART | STOP 
blikať červenou farbou. Ak chcete po-
kračovať v odšťavovaní, odpojte spot-
rebič od napájacieho napätia, vyčistite 
plniaci otvor, pripojte spotrebič znovu 
k napájaciemu napätiu a zapnite ho 
stlačením tlačidla ŠTART | STOP.

POZNÁMKA 3: 
TLAČIDLO OCHRANY PROTI 
PREŤAŽENIU 
Odšťavovač JE 8011 Catler je vybavený 
bezpečnostným zariadením, ktoré chrá-
ni motor proti preťaženiu. Pri nadmernej 
záťaži sa automaticky aktivuje ochrana 
proti preťaženiu, ktorá odšťavovač vyp-
ne. 
V takom prípade odpojte spotrebič od 
napájacieho napätia a ponechajte ho vy-
chladnúť. Potom stlačte tlačidlo ochrany 
proti preťaženiu na spodnej strane mo-
torovej jednotky, čím dôjde k odbloko-
vaniu bezpečnostného zariadenia a od-
šťavovač bude pripravený na opätovné 
používanie.
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1. KROK
Vypnite odšťavovač stlačením tlačidla ŠTART | 
STOP na ovládacom paneli, potom ho odpojte 
od sieťového napätia vytiahnutím napájacieho 
kábla zo zásuvky.

2. KROK
Vyberte zásobník na dužinu uchopením rukoväti 
a odklopením jeho dna od tela odšťavovača. 

3. KROK
Oboma rukami uchopte rameno s bezpečnost-
nou zámkou a ťahom ho uvoľnite z drážok na 
kryte odšťavovača.

DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA JE 8011 
EXTRAKTOR ŠŤAVY
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4. KROK
Rameno sklopte dole.

5. KROK
Z odšťavovača odoberte kryt.

6. KROK
Podržte motorovú jednotku, potom vyberte an-
tikorový plášť filtra uchopením za hubicu a oto-
čením.
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7. KROK
Zdvihnite nerezový plášť filtra, disk na šťavu po-
nechajte v ňom. 

8. KROK
Otočte plášť filtra hubicou hore a opatrne vy-
berte disk na šťavu (túto činnosť je odporúčané 
vykonávať nad drezom).

VAROVANIE: 
ANTIKOROVÝ DISK NA ŠŤAVU S MIKROFIL-
TROM JE SPEVNENÝ TITÁNOM A OBSAHU-
JE EXTRÉMNE OSTRÉ ČEPELE A ZUBY. PRI 
MANIPULÁCII S DISKOM NA ŠŤAVU SA PRE-
TO ZUBOV ANI ČEPELÍ NEDOTÝKAJTE. 

UPOZORNENIE: 
ANTIKOROVÝ DISK OBSAHUJE EXTRÉMNE 
OSTRÉ ZUBY.
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1. KROK
Vypnite odšťavovač stlačením tlačidla ŠTART | 
STOP na ovládacom paneli, potom ho odpojte 
od sieťového napätia vytiahnutím napájacieho 
kábla zo zásuvky.

2. KROK
Vyberte zásobník na dužinu uchopením rukoväti 
a odklopením jeho dna od tela odšťavovača. 

3. KROK
Oboma rukami uchopte rameno s bezpečnost-
nou zámkou a ťahom ho uvoľnite z drážok na 
kryte odšťavovača.

Extraktor pyré
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4. KROK
Rameno sklopte dole.

5. KROK
Z odšťavovača odoberte kryt.

6. KROK
Z plášťa filtra vyberte vložku na pyré.
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7. KROK
Vyberte disk na pyré z plášťa filtra. (Dbajte na 
opatrnosť, aby ste sa nedotkli ostria.) 

UPOZORNENIE: 
ANTIKOROVÝ DISK OBSAHUJE EXTRÉMNE 
OSTRÉ ZUBY.

VAROVANIE: 
ANTIKOROVÝ DISK NA PYRÉ OBSAHUJE 
EXTRÉMNE OSTRÉ ČEPELE A ZUBY. PRI MA-
NIPULÁCII S DISKOM NA PYRÉ SA PRETO 
ZUBOV ANI ČEPELÍ NEDOTÝKAJTE. 





Čistenie



STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
•  Pred čistením, demontážou, zostavením 

a uložením odšťavovača vždy najprv zaistite, 
aby bol vypnutý a odpojený od sieťového 
napätia vytiahnutím kábla zo zásuvky. 

•  Podľa nasledujúceho postupu vyčistite po-
vrchy všetkých súčastí, ktoré počas normál-
neho používania prichádzajú do styku s po-
travinami.

•  Pre uľahčenie čistenia opláchnite všetky 
odnímateľné súčasti ihneď po použití pod 
tečúcou vodou, potom ich ponechajte 
oschnúť na vzduchu.

•  Všetky odnímateľné súčasti je možné po de-
montáži spotrebiča umyť v teplej vode so sa-
ponátom a následne vypláchnuť a vysušiť.

•  Kryt odšťavovača, plášť filtra, zásobník na 
dužinu, disk na pyré, disk na šťavu s mikro-
filtrom a nádobu na šťavu s objemom 1,2 l 
je možné bezpečne umývať v umývačke na 
riad (iba v hornom koši). 

•  Motorovú jednotku utrite vlhkou tkaninou.

•  Pre dosiahnutie ucelených výsledkov odšťa-
vovania disk na šťavu vždy riadne vyčistite 
pomocou dodávanej nylonovej kefy. Podrž-
te disk na šťavu s mikrofiltrom pod tečúcou 
vodou a pomocou nylonovej kefy vyčistite 
jeho vnútornú stranu. Potom pohľadom pro-
ti svetlu skontrolujte, či nie sú zablokované 
jemné otvory mikrofiltra. Ak sú tieto otvory 
zablokované, ponorte disk na šťavu do ho-
rúcej vody s 10 %-ným obsahom citrónovej 
šťavy, aby sa zaschnuté zvyšky uvoľnili. Disk 
na šťavu môžete taktiež umyť v umývačke 
na riad.

•  Extraktor šťavy ani extraktor pyré nevkladaj-
te do bieliaceho prostriedku.

•  Pri manipulácii s extraktorom šťavy a pyré 
vždy dbajte na opatrnosť, lebo tieto súčasti 
sú náchylné na poškodenie.

•  Silne farbiace ovocie alebo zelenina môžu 
spôsobiť zmenu farby plastových častí od-
šťavovača. Aby sa tak nestalo, po použití 
všetky odnímateľné časti ihneď umyte.

•  Ak napriek tomu dôjde k zmene farby plas-
tových častí, môžete ich ponoriť do vody 
s 10 %-ným obsahom citrónovej šťavy alebo 
ich vyčistiť jemným čistiacim prostriedkom.

POZNÁMKA:  
Vložku na pyré nie je možné umývať 
v umývačke. Preto ju opláchnite horú-
cou vodou.

POZNÁMKA:  
Ihneď po dokončení odšťavovania na-
močte disk na šťavu do horúcej vody s ku-
chynským saponátom asi na 10 minút, 
čím uľahčíte jeho vyčistenie. Ak by na 
disku zaschla dužina, mohla by upchať 
jemné póry mikrofiltra a tým znížiť účin-
nosť odšťavovania. Pre jednoduchšie 
čistenie je k tomuto odšťavovaču prilo-
žená nylonová kefa.

TIP:

Aby ste minimalizovali nutnosť umývania, mô-
žete zásobník na dužinu vyložiť plastovým vrec-
kom, v ktorom sa bude dužina zhromažďovať. 
Ihneď ako je odšťavovanie ukončené, jednodu-
cho plastové vrecko s dužinou vyberte a vhoďte 
do odpadkového koša. Dužinu môžete taktiež 
využiť na prípravu pokrmov (pozri článok „Vyu-
žitie dužiny“ na strane 31).
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ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

MOŽNÝ PROBLÉM RIEŠENIE

Spotrebič sa nespúšťa pri zapnutí. Rameno s bezpečnostným zámkom pravdepodobne nie je správne umiestnené do zvislej prevádzkovej polohy 
a nezapadá do drážok na oboch stranách krytu odšťavovača (pozri obrázok na strane 10, 4. krok).

Stlačením tlačidla proti preťaženiu na spodnej strane jednotky motora zistite, či nedošlo k aktivácii bezpečnostného 
zariadenia (pozri poznámku 3 na strane 18: „Tlačidlo ochrany proti preťaženiu“).
Tepelná ochrana doteraz nebola automaticky odblokovaná, počkajte, pokým motor nevychladne (pozri poznámku 
1 na strane 18: „Tepelná ochrana s automatickým odblokovaním“). 

Motor sa pri odšťavovaní zastavuje. Pri príliš energickom odšťavovaní môže dôjsť k nahromadeniu dužiny pod krytom odšťavovača. Skúste pomalšie 
stláčať prítlak. Vyčistite plášť filtra, disk na šťavu aj kryt odšťavovača. Namiesto rýchlosti č. 5 zaraďte rýchlosť 
č. 1.

Odšťavovač JE 8011 Catler sa v prípade zastavenia motora automaticky vypne zapôsobením elektronickej ochrany. 
Znamená to, že sa spracováva nadmerné množstvo alebo príliš veľké kusy ovocia alebo zeleniny naraz. V takom 
prípade skúste ovocie alebo zeleninu orezať, rozkrájať na menšie kusy alebo spracovávať menšie množstvo 
v jednej dávke. Ak nastane tento stav, indikátor obklopujúci tlačidlo ŠTART | STOP bliká červenou farbou.
Ak chcete obnoviť odšťavovanie, odblokujte odšťavovač vypnutím pomocou tlačidla ŠTART | STOP, po tom 
vyčistite plniaci otvor a spotrebič znovu zapnite stlačením tlačidla ŠTART | STOP. 

Pri zaradení nízkej rýchlosti predstavujú tvrdé ovocie a zelenina pre motor nadmernú záťaž. Zvoľte preto správnu 
rýchlosť odšťavovania pre vybrané ovocie a zeleninu podľa tabuľky na strane 12.  

Nadmerný nános dužiny na 
antikorovom disku s mikrofiltrom.

Zastavte odšťavovanie, odstráňte kryt odšťavovača, vyberte disk na šťavu a odstráňte dužinu. Potom prístroj 
zostavte a pokračujte v odšťavovaní. Skúste používať striedavo mäkké a tvrdé ovocie či zeleninu. 

Dužina je príliš vodnatá a množstvo 
extrahovanej šťavy je znížené.

Skúste znížiť rýchlosť odšťavovania. Vyberte disk na šťavu (pozri str. 19–21, krok č. 1–8) a riadne vyčistite sitko 
mikrofiltra pomocou jemnej kefy. Potom disk na šťavu vypláchnite v horúcej vode. Ak sú otvory mikrofiltra 
zablokované, ponorte disk do horúcej vody s 10 %-ným obsahom citrónovej šťavy alebo disk umyte v umývačke 
na riad. Tým dôjde k odstráneniu nežiaducich nánosov ovocia alebo zeleniny, ktoré môžu blokovať prietok šťavy. 
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MOŽNÝ PROBLÉM RIEŠENIE

Šťava uniká spojom medzi okrajom 
odšťavovača a jeho krytom.  

Skúste znížiť rýchlosť odšťavovania pomalším pohybom prítlaku (pozri stranu 17, 6. krok). Ovocie a zeleninu 
s vyšším obsahom vody (napr. paradajky a vodné melóny) je nutné odšťavovať pri nižších rýchlostiach.

Dochádza k rozstrekovaniu šťavy od 
hubice antikorového plášťa filtra. 

Skúste znížiť rýchlosť odšťavovania pomalším pohybom prítlaku. 

Pri používaní extraktora pyré sa plášť 
filtra zapĺňa a zahlcuje hubicu. 

Skúste používať ovocie s vyšším obsahom vody, aby sa obsah lepšie odplavoval. Skúste taktiež znížiť rýchlosť 
odšťavovania vkladaním ovocia alebo zeleniny vždy po jednom kuse a pomalším pohybom prítlaku. 

Počas odšťavovania sa prístroj 
samovoľne vypína.

Odšťavovač bol preťažený alebo sa zastavil jeho motor. V takom prípade sa automaticky aktivuje ochrana proti 
preťaženiu a spotrebič sa vypne. Ak nastane takáto situácia, je odporúčané odpojiť spotrebič od napájacieho 
napätia, potom stlačiť tlačidlo ochrany proti preťaženiu na spodnej strane motorovej jednotky. Tým bude ochrana 
odšťavovača odblokovaná a spotrebič bude pripravený na opätovné používanie. 

Bliká červený indikátor. Pravdepodobne došlo k prehriatiu motora vplyvom nadmernej záťaže. Odšťavovač je vybavený ochranou 
s automatickým odblokovaním, ktorá chráni motor proti prehriatiu pri nadmernej záťaži. V prípade nadmerného 
zvýšenia teploty bude automaticky aktivovaná tepelná ochrana, ktorá vypne motor. Pri aktivácii tepelnej ochrany 
odpojte odšťavovač od sieťového napätia aspoň na 15 minút a ponechajte ho vychladnúť. Potom ho znovu 
pripojte do zásuvky a používajte normálnym spôsobom.

Odšťavovač sa v prípade zastavenia motora automaticky vypne zapôsobením elektronickej ochrany. Znamená to, 
že sa spracováva nadmerné množstvo alebo príliš veľké kusy ovocia alebo zeleniny naraz. V takom prípade skúste 
ovocie alebo zeleninu orezať, rozkrájať na menšie kusy alebo spracovávať menšie množstvo v jednej dávke. 
Ak chcete obnoviť odšťavovanie, odpojte spotrebič od napájacieho napätia, odblokujte ho stlačením tlačidla 
ŠTART | STOP, vyčistite plniaci otvor a potom spotrebič znovu zapnite stlačením tlačidla ŠTART | STOP.
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TIPY PRE ODŠŤAVOVANIE
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
O ODŠŤAVOVANÍ
Aj keď sú čerstvé ovocné a zeleninové šťavy ob-
vykle pripravované predovšetkým s ohľadom na 
chuť, konzistenciu a arómu, ich nespornou pred-
nosťou je prínos zdravotný.

95 % nutričných hodnôt čerstvého ovocia a zele-
niny nájdete v ich šťave. Šťava z čerstvého ovocia 
alebo zeleniny tvorí dôležitú zložku dobre vyvá-
ženej diéty. Navyše je ľahším zdrojom vitamínov 
a minerálov. Rýchle je vstrebávaná krvným systé-
mom, a preto je to najrýchlejší spôsob, ako môže 
telo získať živiny.

Pri výrobe vlastných ovocných alebo zeleni-
nových štiav máte úplnú kontrolu nad tým, čo 
šťava obsahuje. Stačí si zvoliť suroviny a zvážiť, 
či do šťavy potom pridať cukor, soľ alebo iné 
prostriedky na dochutenie. Čerstvú šťavu konzu-
mujte ihneď, aby ste predišli strate hodnotných 
vitamínov.

NÁKUP A SKLADOVANIE OVOCIA 
A ZELENINY
•  Pred spracovaním ovocie a zeleninu vždy 

umyte.

•  Na spracovanie používajte vždy čerstvé ovo-
cie a zeleninu.

•  Ušetríte peniaze a získate čerstvejšiu šťavu, 
ak budete nakupovať ovocie a zeleninu v se-
zóne.

•  Uchovajte ovocie a zeleninu pripravené na 
odšťavovanie tým, že ich pred uskladnením 
umyjete a necháte oschnúť.

•  Väčšinu druhov ovocia a tvrdšej zeleniny 
môžete skladovať pri izbovej teplote. Deli-
kátnejšie a rýchlejšie sa kaziace potraviny, 
napríklad paradajky, bobuľoviny, listovú ze-
leninu, zeler, uhorky alebo bylinky, môžete 
skladovať v chladničke až do ich použitia.

SPRÁVNA TECHNIKA
Pri odšťavovaní viacerých prísad s rozdielnou 
štruktúrou začnite mäkšími prísadami pri poma-
lej rýchlosti a po pridaní tvrdších prísad rýchlosť 
zvýšte.
Keď odšťavujete bylinky, kel alebo inú listovú 
zeleninu, vytvorte zväzok, alebo ich odšťavujte 
spolu s inými prísadami pomaly, aby ste dosiahli 
čo najlepší výsledok.

POZNÁMKA:  
Pri odšťavovaní samotných byliniek ale-
bo listovej zeleniny bude výťažok menší, 
čo je spôsobené podstatou odstredivé-
ho odšťavovania. Preto ich odporúčame 
odšťavovať spolu s iným ovocím alebo 
zeleninou.

Rôzne druhy ovocia a zeleniny majú rozdiel-
ny obsah tekutín. Ten sa líši aj v rámci rovnakej 
dávky, t. j. z jedného strapca paradajok môžete 
pripraviť viac šťavy než z iného. Recepty na šťa-
vy nie sú založené na presnom pomere zložiek, 
lebo presné množstvá nie sú pre úspešnú prípra-
vu konkrétnej zmesi rozhodujúce.

POZNÁMKA:  
Maximálny objem šťavy získate poma-
lým stláčaním prítlaku.
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ZÍSKANIE SPRÁVNEJ ZMESI
Pripraviť skvelú a chutnú šťavu je ľahké. Ak ste 
si už pripravovali svoje vlastné zeleninové alebo 
ovocné šťavy, viete, ako je jednoduché vymýšľať 
stále nové kombinácie. Preferovaná chuť, farba, 
konzistencia a prísady sú otázkou vlastného 
výberu. Zamyslite sa nad niektorými obľúbený-
mi chuťami a potravinami – hodili by sa k sebe, 
alebo sa vzájomne vylučujú? Niektoré aromatic-
kejšie prísady môžu prekryť jemnú arómu iných 
prísad. Praktickým pravidlom ale je kombinovať 
múčnatejšie, dužinatejšie druhy ovocia alebo ze-
leniny s tými druhmi, ktoré obsahujú väčší podiel 
šťavy.

VYUŽITIE DUŽINY
Zvyšková dužina po odšťavení ovocia alebo 
zeleniny je väčšinou už len vláknina a celulóza, 
ktorá je rovnako ako nutričné hodnoty v šťave 
nutnou zložkou dennej stravy a je možné ju vy-
užiť niekoľkými spôsobmi. Dužinu je však nutné 
spracovať v rovnaký deň, aby ste predišli strate 
vitamínov.
Dužinu je možné využívať na zväčšenie objemu 
zmesi na karbonátky alebo ňou zahustiť varené 
jedlo či polievky. Ovocnú dužinu môžete vlo-
žiť do ohňovzdornej nádoby, ozdobiť snehom 
z bielkov a zapiecť v rúre – získate jednoduchý 
dezert.
Okrem konzumácie je dužina ideálna taktiež pre 
záhradný kompost. 

POZNÁMKA:  
V dužine môžu zostávať drobné častice 
ovocia alebo zeleniny. Pred použitím du-
žiny v receptoch tieto častice vyberte.
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PRÍPRAVA OVOCIA A ZELENINY 
NA VÝROBU PYRÉ
•  Pyré je možné vyrábať iba z mäkkého ovo-

cia.

•  Ovocie s tvrdou alebo nepožívateľnou šup-
kou, napríklad mango, ananás alebo kivi, 
pred odšťavovaním vždy olúpte.

•  Tvrdé stredy, napríklad pri ananásoch, je 
nutné pred výrobou pyré vždy odstrániť. 

•   Všetko ovocie s kôstkami, tvrdými semenami 
alebo jadrami, napríklad nektárinky, brosky-
ne, mangá, marhule, slivky alebo čerešne, je 
nutné pred výrobou pyré vykôstkovať. 

•  Dužinu z exotického ovocia, olúpané kivi 
alebo bobule je možné spracovávať bez od-
stránenia kôstok.

POZNÁMKA:  
S extraktorom pyré používajte vždy iba 
rýchlosť č. 1. Pred vložením ovocia ale-
bo zeleniny do plniaceho otvoru sa vždy 
uistite, či je v chode motor.

TIPY PRE POUŽÍVANIE EXTRAKTORA PYRÉ

TIPY PRE POUŽÍVANIE EXTRAKTORA PYRÉ
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Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 86 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný 
akustický výkon 1 pW.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. 
Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej 
únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických 
výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré 
by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov 
surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom.
Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho 
(mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.
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RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – RANNÉ OSVIEŽENIE
ŠŤAVA Z JABĹK, MRKVY A ZELERU
Určené pre cca 2 šálky

Množstvo mrkvy alebo jabĺk upravte podľa toho, 
či chcete šťavu sladšiu, alebo trpkejšiu:

4 malé jablká Granny Smith
3 stredne veľké mrkvy
4 stopkové zelery

1.  Jablká, mrkvy a zeler spracujte pomocou od-
šťavovača.

Dobre premiešajte a ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z PARADAJOK, MRKVY, ZELERU 
A LIMETKY
Určené pre cca 3 šálky

2 stredne veľké paradajky
1 veľká okrájaná mrkva
2 stopkové zelery
1 limetka, olúpaná

1.  Paradajky, limetku, mrkvu a zeler spracujte 
pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z MELÓNA, MÄTY A MANGA
Určené pre cca 2 ¼ šálky

½ malého melóna (Cantaloupe), olúpaného,
rozpoleného a vykôstkovaného
3 čerstvé lístky mäty
1 mango, rozpolené, olúpané 
a vykôstkované

1.  Melón, mätu a mango spracujte pomocou 
odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z PARADAJOK, UHORKY, 
PETRŽLENOVEJ VŇATE A MRKVY
Určené pre cca 3 šálky

3 stredne veľké paradajky
1 veľká uhorka
1 veľký zväzok čerstvej petržlenovej vňate
3 stredne veľké mrkvy

1.   Paradajky, uhorku, petržlenovú vňať a mrk-
vy spracujte pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z KUMARY, ZELERU, ZÁZVORU 
A POMARANČA   
Určené pre cca 3 šálky

1 malá kumara (sladký zemiak), olúpaná 
a rozpolená
4 stopkové zelery
2,5cm diel čerstvého zázvoru
4 olúpané pomaranče 

1.   Pomaranče, zázvor, zeler a kumaru spracujte 
pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z PAŠTRNÁKOV, ZELEROV 
A HRUŠIEK
Určené pre cca 3 šálky

2 okrájané paštrnáky
4 stopkové zelery
4 stredne veľké hrušky, odstopkované

1.   Paštrnáky, zeler a hrušky spracujte pomocou 
odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z PARADAJOK, MRKVY 
A ČERVENEJ PAPRIKY
Určené pre cca 3 šálky

2 malé červené papriky, očistené
3 stredne veľké paradajky
3 okrájané mrkvy
4 výhonky petržlenu

1.   Papriky, paradajky, mrkvu a petržlen spra-
cujte pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – RANNÉ OSVIEŽENIE
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ŠŤAVA Z OSTRUŽÍN, GRAPEFRUITOV 
A HRUŠIEK
Určené pre cca 3 šálky

250 g ostružín
3 zrelé hrušky, odstopkované
2 grapefruity, olúpané

1.   Ostružiny, grapefruity a hrušky spracujte po-
mocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z CVIKLY, JABĹK A ZELERU
Určené pre cca 2 šálky

4 stredne veľké okrájané cvikly
2 stredne veľké jablká Granny Smith
4 stopkové zelery

1.   Cviklu, jablká a zeler spracujte pomocou od-
šťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z ČUČORIEDOK, OSTRUŽÍN, 
JAHÔD A LIMETKY
Určené pre cca 3 ½ šálky

500 g ostružín
500 g čučoriedok
500 g jahôd, odstopkovaných
1 limetka, olúpaná

1.   Ostružiny, čučoriedky, jahody a limetku spra-
cujte pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

ŠŤAVA Z UHORKY, ZELERU, 
FAZUĽOVÝCH KLÍČKOV A FENIKLU
Určené pre cca 3 šálky

1 veľká uhorka
3 stopkové zelery
1 okrájaná hľuza feniklu
2 šálky fazuľových klíčkov

1.   Uhorku, zeler, fazuľové klíčky a fenikel spra-
cujte pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

POMARANČOVÝ DŽÚS S PENOU
Určené pre cca 8 – 10 šálok

1 kg lúpaných pomarančov

1.   Pomaranče spracujte pomocou odšťavova-
ča.

Ihneď podávajte.
(Pred spracovaním vložte pomaranče do chlad-
ničky.)

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – VITAMÍNOVÉ BOMBY

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – VITAMÍNOVÉ BOMBY
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GAZPACHO
4 porcie

4 stredne veľké paradajky
4 výhonky čerstvého petržlenu
1 veľký strúčik cesnaku, olúpaný
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná
2 mrkvy
2 stopkové zelery
1 červená paprika – odrežte spodok 
a odstráňte semená
1 uhorka nakladačka
2 lyžice červeného vínneho octu
čerstvo mleté čierne korenie
1 šálka drveného ľadu
3 lyžice nasekanej čerstvej bazalky

1.  Paradajky, petržlenovú vňať, červenú pap-
riku, uhorku, cesnak, cibuľu, mrkvy a zeler 
spracujte pomocou odšťavovača.

2.   Pridajte ocot a čierne korenie.
3.   Do polievkových tanierov vložte ľad.
4.   Na ľad nalejte polievku, ozdobte bazalkou 

a ihneď podávajte

CESTOVINY S PROVENSÁLSKOU 
OMÁČKOU
4 porcie

4 paradajky
2 výhonky čerstvej petržlenovej vňate
1 červená paprika – odrežte spodok 
a odstráňte semená
1 stopkový zeler
2 veľké strúčiky cesnaku
1 malá cibuľa, olúpaná a nakrájaná
1 lyžica paradajkového pretlaku
½ šálky červeného vína
500 g varených cestovín
2 lyžičky sušeného oregana
3 lyžice strúhaného parmezánu

1.   Paradajky, petržlenovú vňať, červenú papri-
ku, zeler, cesnak a cibuľu spracujte pomocou 
odšťavovača.

2.   Zmiešajte paradajkový pretlak s červeným 
vínom a pridajte do šťavy.

3.   Nalejte do hrnca a varte na strednom plame-
ni asi 3 – 4 minúty.

4.   Pridajte cestoviny a dobre premiešajte. Zmes 
rozdeľte do 4 tanierov.

5.   Posypte oreganom a parmezánom.
Ihneď podávajte.

JOGURTOVÝ NÁPOJ Z MANGA, MELÓNA 
A POMARANČOV

1 mango, rozpolené, olúpané
a vykôstkované 
½ malého melóna Cantaloupe 
(olúpaného, vykôstkovaného 
a rozkrojeného na dve rovnako veľké časti)
5 pomarančov, olúpaných
3 lyžice prírodného jogurtu

1.   Melón, mango a pomaranče spracujte po-
mocou odšťavovača.

2.   Šťavu nalejte do veľkej misy a zmiešajte ju 
s jogurtom.

Ihneď podávajte.

PERLIVÉ OSVIEŽENIE S HRUŠKAMI 
A MARHUĽAMI
4 porcie

4 veľké marhule, rozpolené a vykôstkované
3 veľké hrušky, odstopkované
1 šálka drveného ľadu
250 ml minerálnej vody

1.   Marhule a hrušky spracujte pomocou odšťa-
vovača.

2.   Ľad rozdeľte do 4 vysokých pohárov.
3.   Pripravenú šťavu nalejte do pohárov.
4.   Zalejte minerálnou vodou a dobre zamiešajte.
Ihneď podávajte.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – ĽAHKÝ OBED

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – ĽAHKÝ OBED
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MELÓN, JAHODY A MARACUJA NA ĽADE
4 porcie

½ melóna Cantaloupe, olúpaného,
vykôstkovaného a rozkrojeného na dve 
rovnako veľké časti
250 g jahôd, odstopkovaných
Dužina 2 plodov maracuje
1 šálka drveného ľadu

1.   Melón a jahody spracujte pomocou odšťa-
vovača.

2.   Pridajte dužinu z 2 plodov maracuje.
3.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho šťavou 

a dobre premiešajte.
Ihneď podávajte.

TROPICKÝ MIX
4 porcie

2 mangá, rozpolené, olúpané a vykôstkované
3 kivi, olúpané
½ malého ananásu, olúpaného 
a rozpoleného
½ šálky čerstvých lístkov mäty
1 šálka drveného ľadu

1.   Mangá, kivi, ananás a mätu spracujte pomo-
cou odšťavovača.

2.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho šťavou 
a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

ĽADOVÉ OSVIEŽENIE Z PARADAJOK, 
NEKTÁRINIEK, MARACUJE A MÄTY
4 porcie

6 paradajok
2 nektárinky, vykôstkované a rozkrojené 
na dve polovice
½ šálky čerstvých lístkov mäty
Dužina 4 plodov maracuje
1 šálka drveného ľadu

1.   Paradajky, nektárinky a mätu spracujte po-
mocou odšťavovača.

2.   Pridajte dužinu z maracuje.
3.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho šťavou 

a dobre premiešajte.
Ihneď podávajte.

ĽADOVÁ ŠŤAVA Z UHORIEK, ANANÁSU 
A KORIANDRA
4 porcie

2 uhorky, podľa chuti olúpané
½ šálky čerstvých lístkov koriandra
½ malého ananásu, olúpaného
a rozpoleného
1 šálka drveného ľadu

1.   Uhorky, koriander a ananás spracujte pomo-
cou odšťavovača.

2.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho šťavou 
a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

ĽADOVÁ ŠŤAVA Z HRUŠIEK, REĎKVIČIEK 
A ZELERU
4 porcie

3 stredne veľké hrušky, odstopkované
4 reď kvičky, bez vňate
3 stopkové zelery
1 šálka drveného ľadu

1.   Hrušky, reďkvičky a zeler spracujte pomocou 
odšťavovača.

2.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho šťavou 
a dobre premiešajte.

Ihneď podávajte.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – ĽADOVÉ OSVIEŽENIA
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ŽIVOTABUDIČ Z HROZIEN, KIVI A JAHÔD
6 porcií

500 g bieleho hrozna bez jadier,
odstopkovaného
2 kivi, olúpané
250 g jahôd, odstopkovaných
500 ml nízkotučného mlieka
2 lyžice sušenej zmesi proteínového nápoja
½ šálky drveného ľadu

1.   Hrozná, kivi a jahody spracujte pomocou 
odšťavovača.

2.   Pridajte mlieko, sušenú zmes proteínového 
nápoja a drvený ľad.

Ihneď podávajte. 

PERLIVÝ NÁPOJ Z MARHÚĽ, JABĹK 
A HRUŠIEK

4 veľké marhule, rozpolené a vykôstkované
4 malé červené jablká
3 stredne veľké hrušky 
250 ml perlivej minerálnej vody
½ šálky drveného ľadu

1.   Marhule, jablká a hrušky spracujte pomocou 
odšťavovača.

2.   Pridajte minerálnu vodu a ľad.
Ihneď podávajte.

NÁPOJ Z POMARANČOV, MRKVY, MÄTY 
A CVIKLY
4 porcie

8 mrkiev
¼ šálky čerstvých lístkov mäty
2 malé cvikly, okrájané
4 pomaranče, olúpané

1.   Pomaranče, mrkvy, mätu a cviklu spracujte 
pomocou odšťavovača.

Ihneď podávajte.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – ĽADOVÉ OSVIEŽENIA
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RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

MEDOVÝ SEN
4 porcie

1 medový (cukrový) melón, olúpaný, 
vykôstkovaný a rozštvrtený
3 lyžice likéru Midori
500 ml sódovky
1 šálka drveného ľadu

1.   Melón spracujte pomocou odšťavovača.
2.  Pridajte likér a sódovku.
3.   Ľad rozdeľte do 4 vysokých pohárov, zalejte 

ho zmesou a dobre premiešajte.
Ihneď podávajte.

PINACOLADA
4 porcie

½ veľkého ananásu, olúpaného
a rozštvrteného
2 lyžice kokosového krému
3 lyžice likéru Malibu
500 ml sódovky
1 šálka drveného ľadu

1.   Ananás spracujte pomocou odšťavovača.
2.   Pridajte kokosový krém, likér a sódovku.
3.   Ľad rozdeľte do 4 vysokých pohárov, zalejte 

ho zmesou a dobre premiešajte.
Ihneď podávajte.

BLOODY MARY
4 porcie

4 stredne veľké paradajky
1 veľká červená paprika – odrežte spodok
a odstráňte semená
2 stopkové zelery
1/     3 šálky vodky
1 šálka drveného ľadu

1.   Paradajky, zeler a papriky spracujte pomo-
cou odšťavovača.

2.   Pridajte vodku.
3.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho para-

dajkovou zmesou a dobre premiešajte.
Ihneď podávajte.

BROSKYŇOVÝ OSVIEŽUJÚCI NÁPOJ 
S MÄTOU
4 porcie

6 broskýň, rozpolených a vykôstkovaných
½ šálky čerstvých lístkov mäty
2 lyžice likéru Creme de Menthe
2 lyžičky cukru
½ šálky drveného ľadu
500 ml minerálnej vody

1.   Broskyne a mätu spracujte pomocou odšťa-
vovača.

2.   Pridajte likér Creme de Menthe a cukor.
3.   Ľad rozdeľte do 4 pohárov, zalejte ho bros-

kyňovou zmesou a dobre premiešajte.
Ihneď podávajte.
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RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – OBĽÚBENÉ JEDLÁ Z DUŽINY
Aby vláknina z ovocia a zeleniny neprišla nazmar, tu uvádzame niekoľko receptov, ako zvyšnú vlákninu využiť.
KOLÁČ Z MRKVY, DYNE A SYRA FETA
6 porcií

30 g masla, rozpusteného
8 plátkov lístkového cesta
1 pór, nakrájaný najemno
1 šálka dužiny z dyne
1 šálka dužiny z mrkvy
250 g syra feta, rozdrobeného
3 ks vajec
1 vaječný bielok
½ šálky mlieka
2 lyžice pomarančovej kôry
3 lyžice nasekanej čerstvej petržlenovej 
vňate

1.   Plátky cesta na seba navrstvite a jednotlivé 
vrstvy potrite rozpusteným maslom. 

2.   Cesto vložte do 25 cm formy na koláč a pri-
tlačte ho ku dnu a k bokom. Okraj cesta vyt-
varujte 1,5 cm nad okraj formy.

3.   Zmiešajte pór, dužinu z dyne a mrkvy, syr 
feta, vajce, vaječný bielok, pomarančovú 
kôru a petržlenovú vňať. 

4.   Nalejte do tortovej formy a pečte pri 180 °C 
25–30 minút, alebo dozlata.

ZELENINOVÁ POLIEVKA SO SLANINOU
4 porcie

3 lyžičky masla
1 cibuľa, nakrájaná najemno
1 šunková kosť
350 g dužiny z cvikly (šťavu uchovajte)
50 g dužiny zo zemiakov (šťavu uchovajte)
50 g dužiny z mrkvy (šťavu uchovajte)
100 g dužiny z paradajok (šťavu uchovajte)
50 g dužiny z kapusty (šťavu uchovajte)
Do uchovanej šťavy dolejte vodu tak, aby 
celkový objem bol 2 litre.
4 plátky slaniny, nakrájané
1 lyžice citrónovej šťavy
½ šálky kyslej smotany na ozdobu

1.   Vo veľkom hrnci rozpustite maslo, na stred-
nom plameni osmažte cibuľku dozlata (2–3 
minúty). 

2.   Do hrnca pridajte šunkovú kosť, dužinu 
z cvikly, zemiakov, mrkvy, paradajok a ka-
pusty, ďalej šťavu a studenú vodu, slaninu 
a citrónovú šťavu. 

3.   Priveďte do varu, znížte plameň a nechajte 
30–40 minút mierne variť.

4.   Vyberte šunkovú kosť, kosť vyhoďte a mäso 
nakrájajte najemno a vráťte do hrnca.

Podávajte ozdobené smotanou.

ZÁVIN S MRKVOU, JABLKAMI 
A ZELEROM
8 porcií

30 g masla
1 malá cibuľa, nakrájaná najemno
4 a ½ šálky dužiny z mrkvy, jabĺk a zeleru 
(pozri recept na ranné osvieženie)
250 g syru cottage 
2 lyžice nasekanej čerstvej mäty
1 ks vajca, vyšľahaného
12 plátkov lístkového cesta
60 g masla, rozpusteného
1 šálka strúhaného čerstvého parmezánu

1.   Na panvici rozpustite maslo na strednom 
plameni, pridajte cibuľku a orestujte ju, až 
zosklovatie (2 – 3 minúty).

2.   V mise zmiešajte cibuľku, dužinu z mrkvy, 
jabĺk a zeleru, syr, mätu a vajcia. Dobre za-
miešajte.

3.   Plátky cesta rozdeľte napol, 3 plátky položte 
na dosku, zvyšné cesto zakryte papierom na 
pečenie a vlhkou utierkou, aby nevyschlo. 

4.   Potrite 1 plátok cesta rozpusteným maslom, 
posypte parmezánom, prikryte ďalším plátkom 
cesta, potrite maslom a posypte opäť syrom.

 Toto zopakujte aj s posledným plátkom cesta.
5.   Na jeden koniec cesta položte niekoľko ly-

žíc mrkvovej zmesi, strany ohnite dovnútra 
a cesto zrolujte. Toto zopakujte so zvyšným 
cestom a dužinovou zmesou.

6.   Závin potom položte na vymastený plech 
a pečte pri 200 °C 20–25 minút, alebo dozlata.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – OBĽÚBENÉ JEDLÁ Z DUŽINY
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PLACKY Z PAŠTRNÁKA, BYLINIEK 
A POLENTY 
6 porcií

2 šálky dužiny z paštrnáka, scedené
¼ šálky mlieka
2 ks vajec, oddelené žĺtky od bielkov
¼ šálky kypriacej hladkej múky
¼ šálky polenty (kukuričná múka)
1 lyžička nasekaného čerstvého tymianu
1 lyžička nasekaného čerstvého rozmarínu
1 lyžička kajunského korenia
1 malá červená paprika, nakrájaná najemno
¼ šálky oleja

1.   Vo veľkej mise zmiešajte dužinu z paštrnáka, 
vaječné žĺtky, hladkú múku, polentu, tymian, 
rozmarín, kajunské korenie a červenú papri-
ku. 

2.   V inej mise ušľahajte sneh z vaječných biel-
kov a pridajte ho do zmesi.

3.   Na veľkej panvici rozohrejte olej a vložte doň 
niekoľko lyžíc zmesi. Smažte z každej strany 
asi 1 minútu, alebo dozlata.

Ihneď podávajte.

MRKVOVÁ TORTA 
1 torta

1 ¾ šálky hladkej múky
2 lyžičky prášku do pečiva
½ lyžičky mletého muškátového orieška
½ lyžičky mletej škorice
½ lyžičky mletého kardamómu
½ šálky arašidov, nasekaných najemno
½ šálky sultánok
½ šálky hnedého cukru
1 ½ šálky dužiny z mrkvy
2 ks vajec, ľahko rozšľahaných
½ šálky oleja
¼ šálky kyslej smotany

1.   Vymastite a vysypte tortovú formu 25 x 15 cm. 
2.   Do veľkej misy preosejte múku, prášok do 

pečiva, muškátový oriešok, škoricu a karda-
móm. 

3.   Pridajte arašidy, sultánky, hnedý cukor a du-
žinu z mrkvy. Dobre premiešajte. Pridajte 
vajcia, olej a smotanu. 

4.   Miešajte elektrickým mixérom pri strednej 
rýchlosti, až sa všetky prísady spoja. 

5.   Zmes nalejte do formy a pečte pri 180 °C 
1 hodinu, alebo pokým nebude torta hotová 
– otestujte špajľou.

6.   Vyberte ju z rúry a pred vyklopením na tor-
tovú mriežku ju nechajte 5 minút odstáť.
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DOMÁCA SEKANÁ
6 – 8 porcií

500 g ľubovoľného mletého hovädzieho
500 g mletého mäsa na klobásy
2 cibule, nakrájané najemno
½ šálky dužiny z mrkvy, scedenej
½ šálky dužiny zo zemiakov, scedenej
2 lyžičky karí
1 lyžička mletej rasce
1 lyžica nasekanej čerstvej petržlenovej 
vňate
1 vajce, ľahko rozšľahané
½ šálky kondenzovaného mlieka
½ šálky hovädzieho vývaru
čerstvo mleté čierne korenie
2 lyžice sekaných mandlí

PARADAJKOVÁ OMÁČKA
½ šálky hovädzieho vývaru
4 lyžica paradajkového pretlaku
1 lyžička instantnej kávy
3 lyžice worcesterskej omáčky
1 ½ lyžice octu
1 ½ lyžice citrónovej šťavy
3 lyžice hnedého cukru
¼ šálky masla

1.   Do veľkej misy vložte mleté mäso, cibuľu, 
dužinu z mrkvy a zemiakov, karí, rascu, pe-
tržlenovú vňať, vajce, mlieko, vývar a čierne 
korenie a dobre premiešajte. 

2.   Zmes vložte do zľahka vymastenej formy 
11 x 21 cm. 

3.   Pripravte paradajkovú omáčku a nalejte 
ju na sekanú a posypte mandľami. Sekanú 
pečte v rúre cca 40 min. a často ju omáčkou 
potierajte.

4.   Paradajkovú omáčku pripravíte zmiešaním 
vývaru, paradajkového pretlaku, kávy, wor-
cesterskej omáčky, octu, citrónovej šťavy, 
cukru a masla v hrnci. Na strednom plameni 
ju priveďte do varu.

5.   Znížte plameň a za častého miešania nechaj-
te mierne variť asi 8–10 minút, alebo kým 
omáčka mierne nezhustne.

Čokoládová pena s ovocím
6 porcií

200 g bielej čokolády
200 g dužiny z jahôd
200 g dužiny z malín
3 lyžičky želatíny rozpustenej v 3 lyžiciach 
horúcej vody
3 vaječné žĺtky
300 ml smotany na šľahanie
¼ šálky práškového cukru
2 lyžice likéru Grand Marnier

1.   V horúcom vodnom kúpeli rozpustite čoko-
ládu, nechajte vychladnúť, ale dávajte pozor, 
aby nestuhla.

2.   Zmiešajte dužinu z jahôd a malín a dajte 
stranou.

3.   Zmiešajte rozpustenú čokoládu, želatínu 
a vaječné žĺtky a šľahajte, až zmes bude svet-
lá a lesklá.

4.   V samostatnej mise vyšľahajte smotanu 
s cukrom do tuha, zmiešajte s čokoládovou 
zmesou, dužinou a likérom Grand Marnier.

5.   Nalejte do navlhčenej formy s obsahom 5 šá-
lok. Nechajte niekoľko hodín alebo cez noc 
vychladnúť.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA NA ŠŤAVU – OBĽÚBENÉ JEDLÁ Z DUŽINY
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SALSA Z ČERSTVÝCH NEKTÁRINIEK
cca 5 ½ šálky

750 g olúpaných a vykôstkovaných 
nektáriniek
½ červenej papriky, jemne nakrájaná 
a zbavená zrniek
½ malej červenej feferónky, jemne nakrájaná 
a zbavená zrniek
1 lyžica jemne nakrájaného čerstvého 
zázvoru
2 lyžice jemne nakrájaného listového 
koriandra 
2 lyžice citrónovej šťavy
2 lyžice cukru
½ lyžice mletej rasce 
morská soľ na dochutenie

1.   Nektárinky spracujte pomocou extraktora 
pyré.

2.   Nalejte zmes z nektáriniek do misy a pridajte 
všetky ostatní ingrediencie.

3.   Podľa potreby ochuťte soľou.

Podávajte s ryžou na karí alebo ako prílohu ku 
kuraciemu či rybiemu mäsu.

OMÁČKA Z PARADAJOK, FEFERÓNOK 
A PANCETY
4 porcie

125 g jemne nakrájaných plátkov pancetty
(talianska slanina)
1 kg čerstvých zrelých paradajok, 
vykrojených a rozštvrtených
2 lyžice olivového oleja
3 stredne veľké cibule, pokrájané na kocky
4 strúčky jemne nakrájaného cesnaku
½ malej zelenej feferónky, jemne nakrájanej 
a zbavenej zrniek
2 lyžičky cukru
morská soľ a jemne mleté čierne korenie

1.   Orestujte pancettu na panvici do hneda 
a krehka.

2.   Ponechajte pancetu odkvapkať na ab-
sorpčnom papieri a odložte ju nabok.

3.   Spracujte paradajky v odšťavovači pomocou 
extraktora pyré.

4.   Na veľkej panvici rozohrejte olej, pridajte ci-
buľu, cesnak a feferóny a túto zmes restujte 
na miernom ohni cca 10 minút.

5.   Pridajte paradajky a cukor a priveďte zmes 
do varu.

6.   Znížte plameň a varte na miernom ohni bez 
pokrievky cca 35 minút, alebo pokým omáč-
ka nezhustne a paradajky nebudú uvarené. 

7.   Podľa potreby ochuťte soľou a čiernym mle-
tým korením.

8.   Pridajte pancettu, zmes zamiešajte a podá-
vajte s horúcimi uvarenými cestovinami.

DIP Z CVIKLY A PAŽÍTKY
cca 3 šálky

850 g konzervovanej malej cvikly,
odkvapkaná
1/     3 šálky nakrájanej pažítky
1 strúčok drveného cesnaku
2/    3 šálky syra Mascarpone
1 lyžice citrónovej šťavy
morská soľ
čerstvo mleté čierne korenie

1.   Cviklu spracujte pomocou extraktora pyré.
2.   Zmes z cvikly nalejte do misy.
3.   Pridajte pažítku, cesnak, syr Mascarpone, cit-

rónovú šťavu a zmes zamiešajte.
4.   Ochuťte soľou a čiernym mletým korením.
Podávajte s krekrami a zeleninou.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA PYRÉ – SALSY, ČERSTVÉ POCHÚŤKY, OMÁČKY
A DIPY
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RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA PYRÉ – POLIEVKY
TALIANSKA FAZUĽOVÁ POLIEVKA 
S FENIKLOM
6 porcií

2 klobásy Chorizo, krájané
1 ½ kg čerstvých zrelých paradajok, 
vykrojených a rozštvrtených
¼ šálky olivového oleja
2 veľké cibule, pokrájané na kocky
4 strúčky jemne nakrájaného cesnaku
1 malá hľuza čerstvého feniklu, nakrájaná 
na kocky
2 stopkové zelery, nakrájané
2 veľké mrkvy, nakrájané na kocky
1 lyžice jemne nakrájaných, čerstvých lístkov
rozmarínu
2 šálky zeleninového vývaru
1 lyžička cukru
morská soľ a čerstvo mleté čierne korenie
½ šálky malých cestovín
400 g fazule Borlotti alebo Cannelloni, 
vypláchnutej a odkvapkanej
soľ a čierne korenie
½ šálky drobno nakrájanej čerstvej talianskej 
petržlenovej vňate  

1.   Orestujte klobásy Choriozo na panvici do 
hneda a krehka.

2.   Ponechajte klobásy odkvapkať na ab-
sorpčnom papieri a odložte ich nabok.

3.   Spracujte paradajky pomocou extraktora 
pyré.

4.   Na veľkej panvici rozohrejte olej, pridajte 
cibuľu a cesnak a túto zmes restujte na mier-
nom ohni cca 10 minút.

5.   Pridajte fenikel, zeler a mrkvu a túto zmes 
varte 5 minút.

6.   Pridajte paradajky, nakrájané klobásy Cho-
rizo, rozmarín, vývar, cukor a túto zmes pri-
veďte do varu.

7.   Znížte plameň a pokrm varte na miernom 
ohni pod pokrievkou 30 minút.

8.   Pridajte cestoviny a varte ďalších 5 minút. 
9.   Pridajte fazuľu, zamiešajte a varte ďalšie 3 až 

4 minúty.
10.  Podľa potreby polievku ochuťte soľou 

a čiernym mletým korením.  
Polievku posypte nakrájanou petržlenovou 
vňaťou. Podávajte s čerstvým chlebom. 

POZNÁMKA:  
Ak je polievka príliš hustá, môžete pri-
dať trochu vývaru. 

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORU PYRÉ – POLIEVKY
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DOMÁCA MANGOVÁ ZMRZLINA
6 porcií

400 g čerstvých kusov manga
½ šálky cukru
½ šálky smotany
2 lyžice čerstvej citrónovej šťavy

1.   Spracujte mango pomocou extraktora pyré.
2.   Do spracovaného manga pridajte cukor, 

smotanu a citrónovú šťavu a zmes dôkladne 
zamiešajte.

3.   Nalejte zmes do výrobníka zmrzliny a spra-
cujte podľa pokynov výrobcu, alebo ju 
umiestnite do nádoby pre mraziace boxy 
a zakryte vekom. V prípade potreby môžete 
zmes ponechať v mraziacom boxe len tak 
dlho, aby zamrzla okolo okrajov.

4.   Vyberte zmes z mraziaceho boxu a našľahaj-
te ju vidličkou, aby sa rozbili kryštály ľadu. 

5.   Zakryte zmes vekom a umiestnite znovu do 
mraziaceho boxu, pokým úplne nezmrzne. 

TIP: 
Zmrzlina z výrobníka bude krémovejšia a lahod-
nejšia.

ŠERBET Z ANANÁSU A MARACUJE
6 porcií

1 stredne veľký olúpaný ananás
8 ks maracují s oddelenou dužinou
½ šálky cukrového sirupu (pozri nižšie 
uvedený recept)

1.   Rozkrájajte olúpaný ananás na štvrtiny. Vy-
krojte stred a vyhoďte ho.

2.   Rozkrájajte ďalej ananás na kusy.
3.   Ananás spoločne s dužinou maracuje spra-

cujte pomocou extraktora pyré. 
4.   Do vyrobenej ananásovej zmesi pridajte 

cukrový sirup a zamiešajte.
5.   Nalejte zmes do výrobníka zmrzliny a spra-

cujte podľa pokynov výrobcu, alebo ju 
umiestnite do nádoby pre mraziace boxy 
a zakryte vekom. Ponechajte zmes v mrazia-
com boxe tak dlho, aby zamrzla okolo okra-
jov.

6.   Vyberte zmes z mraziaceho boxu a našľahaj-
te ju vidličkou, aby sa rozbili kryštály ľadu.

7.   Zakryte zmes vekom a umiestnite znovu do 
mraziaceho boxu, pokým úplne nezmrzne. 

CUKROVÝ SIRUP
cca 3 šálky

3 šálky bieleho cukru
2 šálky vody

1.   Umiestnite cukor a vodu do hrnca a varte 
na veľmi miernom ohni za stáleho miešania, 
pokým sa cukor nerozpustí.

2.   Nastavte stredne nízky plameň a varte zmes 
5 minút.

3.   Odstráňte zmes z ohňa a ponechajte ju úpl-
ne vychladnúť.

Uložte zmes vo vzduchotesnej nádobe na chlad-
nom mieste.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA PYRÉ – DEZERTY A OVOCNÉ POLEVY
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JAHODOVÉ PYRÉ
cca 2/   3 šálky

1 košíček jahôd s odstránenými kalíškami
2 lyžice práškového cukru

1.   Spracujte jahody pomocou extraktora pyré.
2.   Do vyrobeného pyré pridajte práškový cu-

kor a dôkladne premiešajte. 
Podávajte v kopčekoch ako ozdobu na zmrzline, 
na snehových pusinkách alebo na čokoládovej 
torte.

ZMRZLINA Z TROPICKÉHO OVOCIA
cca 12 ks tropických zmrzlín

1 košíček jahôd s odstránenými kalíškami
¼  melóna Cantaloupe, nakrájaný a zbavený
jadier
2 olúpané banány
½ malého ananásu, olúpaný a vykrojený
4 ks maracují

1.   Pomocou extraktora pyré vyrobte pyré z ja-
hôd a nalejte to do formičiek na zmrzlinu.

2.    Podobne vyrobte pyré z melóna a pridajte to 
do formičiek k už vyrobenému pyré z jahôd.

3.   Zopakujte uvedený postup so zostávajúcim 
ovocím (banány, ananásy a maracuja). Toto 
ovocie môže byť spracované dohromady.

4.   Do foriem na zmrzlinu vložte špajle a pone-
chajte zmes zmraziť, pokým nebude tvrdá 
(aspoň 6 hodín).

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA PYRÉ – DEZERTY A OVOCNÉ POLEVY
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MALINOVÉ A BANÁNOVÉ FROOJIETM

2 porcie

1 veľký olúpaný banán
½ šálky čerstvých alebo mrazených malín 
(nechajte rozmrznúť)
1 lyžice medu
½ šálky studenej vody

1.   Spracujte banány a maliny pomocou extrak-
tora pyré, hotovú zmes nalejte do 2 pohárov, 
pridajte med a vodu a dokonale premiešaj-
te. 

Ihneď podávajte.

HRUŠKOVÉ A ČUČORIEDKOVÉ 
FROOJIETM

2 porcie

1 zrelá, olúpaná a vykrojená hruška
½ šálky čerstvých čučoriedok
1 olúpaný banán
1 lyžica sekaných listov mäty
perlivá minerálna voda alebo sódovka

1.   Hrušku, čučoriedky a banán spracujte po-
mocou extraktora pyré.

2.   Pridajte sekané listy mäty a dokonale pre-
miešajte.

3.   Nalejte zmes do 2 veľkých pohárov a doplň-
te ich perlivou minerálnou vodou alebo só-
dovkou.

Ihneď podávajte.

ANANÁSOVÉ A MELÓNOVÉ FROOJIETM

2 porcie

½ malého melóna (Cantaloupe) – olúpaný,
nakrájaný a zbavený jadier
¼ malého ananásu – olúpaný, vykrojený 
a jemne nakrájaný
vychladená voda

1.   Melón a ananás spracujte pomocou extrak-
tora pyré.

2.   Nalejte zmes do 2 pohárov podľa potreby 
zrieďte pridaním vychladenej vody.

Ihneď podávajte.

RECEPTY S POUŽITÍM EXTRAKTORA PYRÉ – NÁPOJE A FROOJIETM

Kokteily bez mlieka vyrobené len zo 100% ovocia.
Vzrušujúce nové miešané nápoje založené na kombináciách mäkkého ovocia (napríklad banánov) a tvrdšieho ovocia. 
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KOKTEIL Z HRUŠIEK A BANÁNOV
2 porcie

1 veľká zrelá hruška, olúpaná, bez jadier, 
drobno nakrájaná
1 olúpaný banán
2 lyžice čistého javorového sirupu
½ šálky prírodného jogurtu
½ šálky mlieka

1.   Hrušky a banány spracujte pomocou extrak-
tora pyré.

2.   Pridajte javorový sirup, jogurt a mlieko.
3.   Nalejte zmes do 2 veľkých pohárov a ihneď 

podávajte.



POZNÁMKY:



Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

W W W . C A T L E R . E U

ZÁKAZNICKÝ SERVIS  • ZÁKAZNICKÝ SERVIS  • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

I N F O @ C A T L E R . E U

JUICE
E X T R A C T O R

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.




