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12 důvodů pro koupi stolního mixéru G21

1. Prodloužená záruka 2 + 2 roky zdarma

2. Nadstandardně vysoký výkon zajišťuje sílu 

3. Široké rozpětí otáček pro dokonalé mixování

4. Speciálně ostřené nože rozdrtí i nejtvrdší suroviny

5. Zdokonalené chlazení ložisek prodlužuje životnost

6. Nejnamáhanější součástky jsou kovové 

7. Extrémně vysoká odolnost proti poškození

8. Tišší chod díky odhlučnění motorové jednotky

9. Prvotřídní materiály a zpracování

10. Jednoduché ovládání i údržba

11. Špičkový servis a bezplatná online podpora

12. Univerzální použití v domácnosti i v komerčních provozechMIXÉRY
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Chlazení a ochrana motoru
Prostor pod nádobou se díky speciální 
konstrukci chladí a nedochází 
tak k přehřívání motoru. Ten je zároveň 
chráněn před vniknutím cizích těles.

Nože — absolutní špička
Unikátně sestavené nože 
se speciálním brusem spolehlivě 
rozmixují všechny vložené suroviny. 

Kvalita i výkon
Všechny detaily jsou dokonale 
zpracovány a spojeny do ideálního 
celku. Výkon 1 680 W zajistí 
rozmixování všech vložených surovin 
do sametově hladké konzistence.

Barevné provedení

Červená
Kód: 6008123

Hnědá
Kód: 6008135

Cappucino
Kód: 6008136

Bílá
Kód: 6008121

Grafitová černá
Kód: 6008125

Mixér
Perfect Smoothie Vitality

ROKY

ZÁRUKA

Popis

Univerzální stolní mixéry G21 se díky velké oblibě u zákazníků, vysokému výkonu a prvotřídnímu zpracování 
právem řadí ke špičce na trhu. Unikátně sestavené nože se speciálním brusem, poháněné motorem s výkonem 
až 1 680 W, rozdrtí vše, co vložíte do nádoby. Ještě nikdy nebylo mixování tak rychlé a snadné. 
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Nádoba 2,5 l z tritanu
Základní nádoba 2,5 l ze zdravotně 
nezávadného a tvrzeného materiálu. 
Spolu s nádobou dostanete 
i pěchovadlo pro snadný posun 
surovin k nožům, klíč pro vyjmutí 
nožů z nádoby pro důkladné 
čištění a špachtli na vyjmutí tuhých 
mixů z nádoby.

Dokoupitelné příslušenství

 Nádoba 2,5 l
Kód: 60081022

Nádoba 0,9 l
Kód: 60081023

Vakuovací 
nástavec

Kód: 60081485
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Mixér
Smart Smoothie Vitality

Bílá
Kód: 6008129

Grafitová černá
Kód: 6008127

ROKY

ZÁRUKA

Popis

Stolní univerzální mixér s elektronickým dotykovým displejem má stejnou základnu i vynikající vlastnosti 
špičkového mixéru G21 Perfect Smoothie Vitality, takže spolehlivě a rychle rozmixuje vložené suroviny. Navíc 
ušetří čas díky přednastaveným programům, které snadno zvolíte na chytrém displeji. 
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Barevné provedení

Displej a programy
Chytrý LED displej s dotykovým 
ovládáním a 6 přednastavenými 
programy  mixování šetří váš čas 
i v nejnáročnějším komerčním 
provozu. 

Chlazení a ochrana motoru
Prostor pod nádobou se díky speciální 
konstrukci chladí a nedochází 
tak k přehřívání motoru. Ten je 
zároveň chráněn před vniknutím cizích 
těles.

Kvalita i výkon
Všechny detaily jsou dokonale 
zpracovány a spojeny do ideálního 
celku. Výkon 1 680 W zajistí 
rozmixování všech vložených surovin 
do sametově hladké konzistence.

Nože — absolutní špička
Unikátně sestavené nože 
se speciálním brusem spolehlivě 
rozmixují všechny vložené suroviny. 

Dokoupitelné příslušenství

 Nádoba 2,5 l
Kód: 60081022

Nádoba 0,9 l
Kód: 60081023

Vakuovací 
nástavec

Kód: 60081485

Nádoba 2,5 l z tritanu
Základní nádoba 2,5 l ze zdravotně 
nezávadného a tvrzeného materiálu. 
Spolu s nádobou dostanete 
i pěchovadlo pro snadný posun 
surovin k nožům, klíč pro vyjmutí 
nožů z nádoby pro důkladné 
čištění a špachtli na vyjmutí tuhých 
mixů z nádoby.
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Mixér
Perfection

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

TOP model mezi mixéry řady G21 má ty nejlepší vlastnosti jednotlivých modelů. Nejvyšší výkon 1 700 W, 
speciálně broušené nože a nový, neotřelý a ladný design.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Barevné provedení

Kvalita i výkon
Všechny detaily jsou dokonale 
zpracovány a spojeny do ideálního 
celku. Výkon 1 700 W zajistí 
rozmixování všech vložených surovin 
do sametově hladké konzistence.

Nádoba 2,5 l z tritanu
Základní nádoba 2,5 l ze zdravotně 
nezávadného a tvrzeného materiálu. 
Spolu s nádobou dostanete 
i pěchovadlo pro snadný posun 
surovin k nožům, klíč pro vyjmutí 
nožů z nádoby pro důkladné 
čištění a špachtli na vyjmutí tuhých 
mixů z nádoby.

NOVINKA

Chlazení a ochrana motoru
Prostor pod nádobou se díky speciální 
konstrukci chladí a nedochází 
tak k přehřívání motoru. Ten je zároveň 
chráněn před vniknutím cizích těles.

Lepší ergonomie
Mixér snadno přesunete i přenesete 
díky praktickým a přitom elegantním 
úchytům na bočních stranách 
základny.

Nože — absolutní špička
Unikátně sestavené nože 
se speciálním brusem spolehlivě 
rozmixují všechny vložené suroviny. 

Dokoupitelné příslušenství

 Nádoba 2,5 l
Kód: 60081022

Nádoba 0,9 l
Kód: 60081023

Vakuovací 
nástavec

Kód: 60081485
Cappucino

Kód: 600874
Hnědá

Kód: 600873
Grafitová černá

Kód: 600872
Červená

Kód: 600871
Bílá

Kód: 600870
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Mixér
Excellent

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

TOP model mezi mixéry řady G21 má ty nejlepší vlastnosti jednotlivých typů. Chytrý dotykový displej, nejvyšší 
výkon 1 700 W, speciálně broušené nože a nový, neotřelý a ladný design. Díky inteligentnímu displeji si můžete 
navíc sami vytvořit a nastavit až 6 vlastních programů pro mixování.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Kvalita i výkon
Všechny detaily jsou dokonale 
zpracovány a spojeny do ideálního 
celku. Výkon 1 700 W zajistí 
rozmixování všech vložených surovin 
do sametově hladké konzistence.

Nádoba 2,5 l z tritanu
Základní nádoba 2,5 l ze zdravotně 
nezávadného a tvrzeného materiálu. 
Spolu s nádobou dostanete 
i pěchovadlo pro snadný posun 
surovin k nožům, klíč pro vyjmutí 
nožů z nádoby pro důkladné čištění 
a špachtli na vyjmutí tuhých mixů 
z nádoby.

NOVINKA

Barevné provedení

Displej a programy
Využijte přednastavené programy 
na mixování nebo si vytvořte 
až 6 vlastních. 

Chlazení a ochrana motoru
Prostor pod nádobou se díky speciální 
konstrukci chladí a nedochází 
tak k přehřívání motoru. Ten je zároveň 
chráněn před vniknutím cizích těles.

Nože — absolutní špička
Unikátně sestavené nože 
se speciálním brusem spolehlivě 
rozmixují všechny vložené suroviny. 

Dokoupitelné příslušenství

 Nádoba 2,5 l
Kód: 60081022

Nádoba 0,9 l
Kód: 60081023

Vakuovací 
nástavec

Kód: 60081485

Lepší ergonomie
Mixér snadno přesunete i přenesete 
díky praktickým a přitom elegantním 
úchytům na bočních stranách 
základny.

Cappucino
Kód: 600884

Hnědá
Kód: 600883

Grafitová černá
Kód: 600882

Červená
Kód: 600881

Bílá
Kód: 600880
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Mixér
Perfect Smoothie Acoustic

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

Výkonný univerzální stolní mixér s nádobou o objemu 2 l a protihlukovou úpravou. Speciální kryt pro odhlučnění 
ztiší zvuk až o 30 % oproti běžným modelům. G21 Acoustic je proto vhodný především do komerčních prostor.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Dokoupitelné příslušenství

 Nádoba 2,0 l
Kód: 60081025

Časovač
Nastavením doby mixování ušetříte 
čas, který můžete využít pro přípravu 
dalších surovin nebo servírovacích 
sklenic či nádobí.

Nože — absolutní špička
Unikátně sestavené nože 
se speciálním brusem spolehlivě 
rozmixují všechny vložené suroviny. 
Odolný a tvrdý materiál a nastavení 
nožů zajistí extra rychlé mixování 
smoothie i drcení ledu.

Nádoba BPA free
Stejně jako mixér samotný je 
i mixovací nádoba o objemu 2 l 
vyrobena ze zdravotně nezávadného 
a BPA free materiálu. 

Odhlučňovací kryt
Předností odhlučňovacího krytu je 
snížení hluku při mixování až o 30 %. 

Kód: 6008147

Dokoupitelné příslušenstvíDokoupitelné příslušenství

Nádoba 0,9 l
Kód: 60081023
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Mixér
Baby Smoothie

Barevné provedení

Nerez
Kód: 600855

Černá
Kód: 600856

Popis 

Malý a kompaktní mixér do každé domácnosti má nadprůměrný výkon ve své třídě a pyšní se vynikajícími 
parametry velkých stolních mixérů řady G21. Jeho velkou předností jsou 3 přednastavené programy: Smoothie, 
Autoclean/Čištění a Drcení ledu.

Pěchovadlo
G21 Baby Smoothie je jediný mixér 
ve své kategorii, který má pěchovadlo 
v základní výbavě.

Kvalita i výkon
Výkonem 1 200 W patří ke špičce 
ve své třídě a cenové kategorii.

Programy
Autoclean - čištění
Sekání ledu
Smoothie

Skleněná nádoba
Ve skleněné nádobě se speciálně 
tvrzenými noži připravíte 
dokonalé smoothie. 

1716



Dokoupitelné příslušenství
Mixéry

Nádoba

Vakuovací nástavec
Popis 

Mixování ve vakuu je nejzdravějším způsobem přípravy smoothie, polévek i dalších pokrmů. Do mixované směsi 
se nedostane vzduch, nedochází tak k oddělení jednotlivých surovin po mixování ani k jejich oxidaci. Všechny 
připravené pokrmy i nápoje tak zůstanou déle čerstvé. Směsi i nápoje můžete připravit několik hodin předem, 
protože díky vysokorychlostnímu mixování ve vakuu zůstanou stále svěží a čerstvé, s původní chutí i barvou. 

Popis 

Nádoby mixérů G21 jsou vyrobeny z vysoce kvalitního a odolného tritancopolyesteru. Materiál je zdravotně 
nezávadný a BPA free. Dna nádob jsou podle své velikosti a určení na míru osazena speciálně broušenými noži.

Kód: 60081485 

Nádoba 0,9 L 
Kód: 60081023

Nádoba 2,0 L 
Kód: 60081025

Nádoba 2,5 L 
Kód: 60081022

Vzduchová pojistka
Nasátím vzduchu možňuje snadné 
otevření po skončení mixování.

BPA free
Produkty G21 jsou vyrobeny 
ze zdravotně nezávadného materiálu 
a neobsahují zdraví škodlivé látky. 
Bez obav je proto můžete používat 
při přípravě stravy a úpravě potravin.

Výhody vakuovače
Mixování ve vakuu zachová surovinám 
svěžest, chuť i barvu a zůstanou déle 
čerstvé. 

Pěchovadlo
Pěchovadla G21 slouží k posunu 
surovin k mixovacím nožům. Liší se 
velikostí, takže každé přesně odpovídá 
nádobě, s níž je dodáváno.

Prostor pro baterie
Bateriová část pro vložení 4 tužkových 
baterií typu AA.

Nože — absolutní špička
Unikátně sestavené nože 
se speciálním brusem spolehlivě 
rozmixují všechny vložené suroviny. 

BPA free
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Perfect Smoothie 
Vitality

Smart Smoothie Vitality Perfection

Výkon 1 680 W 1 680 W 1 700 W

Otáčky 32 000 Ot./min 32 000 Ot./min 32 000 Ot./min

Objem nádoby 2,5 l 2,5 l 2,5 l

Programy Ne Ano, 6 přednastavených Ne

Materiál nádoby Tritan copolyester / BPA free Tritan copolyester / BPA free Tritan copolyester / BPA free

Protihlukový 
kryt

Ne Ne Ne

Hmotnost 5 kg 5 kg 5 kg

Prodloužená 
záruka

Ano Ano Ano

Excellent Perfect Smoothie 
Acoustic

Baby Smoothie

1 700 W 1 680 W 1 200 W

32 000 Ot./min 32 000 Ot./min 20 000 Ot./min

2,5 l 2 l 1,8 l

Ano, možnost vytvoření 
6 vlastních 

Ne Ano

Tritan copolyester / BPA free Tritan copolyester / BPA free Sklo

Ne Ano Ne

5 kg 7 kg 4,2 kg

Ano Ano Ne

Tabulka srovnání
Mixéry
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3D Quatro Blade
Unikátní systém rozložení nožů 3D 
Quattro Blade umožňuje mixování 
ve 4 úrovních. Nože v jednom 
okamžiku pracují pod různými úhly 
tak, že dokážou mnohem efektivněji, 
důkladněji a rychleji rozmělnit veškeré 
vložené suroviny.

Regulace otáček
Díky plynulé regulaci otáček 
je mixování mnohem efektivnější.

Příslušenství
G21 VitalStick není jen mixér. Díky 
bohatému příslušenství se podle 
potřeby změní ve šlehač, umí 
suroviny rozsekat nebo připravit 
pyré. Má také nástavec na mixování 
i praktický stojan.

Výkon
Výkonem 800 W patří mezi špičku 
ve své kategorii.

Mějte vše při ruce
Praktický stojan kompaktního 
čtvercového tvaru slouží 
k přehlednému ukládání mixéru 
s příslušenstvím.

Dokoupitelné příslušenství

Tyčový mixér
VitalStick

Popis 

Multifunkční tyčový mixér s výkonem 800 W a bohatým příslušenstvím včetně praktického stojanu.
Patří pro skvělý poměr ceny a parametrů k nejoblíbenějším tyčovým mixérům. Barevné provedení

Červená
Kód: 600866

Černá
Kód: 600865

Smoothie maker
Kód: 600867
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3D Quatro Blade
Unikátní systém rozložení nožů 3D 
Quattro Blade umožňuje mixování 
ve 4 úrovních. Nože v jednom 
okamžiku pracují pod různými úhly 
tak, že dokážou mnohem efektivněji, 
důkladněji a rychleji rozmělnit veškeré 
vložené suroviny.

Regulace otáček
Díky regulaci otáček s 13stupňovým 
nastavením rychlosti mixuje vložené 
suroviny přesně podle jejich typu 
mnohem efektivněji. Pulsním tlačítkem 
lze otáčky jednorázově zvýšit 
na maximum. 

Příslušenství
G21 VitalStick není jen mixér. Díky 
bohatému příslušenství se podle 
potřeby změní ve šlehač, umí 
suroviny rozsekat nebo připravit 
pyré. Má také nástavec na mixování 
i praktický stojan.

Výkon
Tyčový mixér s nadstandardně 
vysokým výkonem 1 000 W 
si poradí bez problémů se všemi 
vloženými surovinami.

Barevné provedení Dokoupitelné příslušenství

Bílá
Kód: 600861

Černá
Kód: 600860

Food Processor
Kód: 600864

Tyčový mixér
VitalStick Pro

Popis 

Tyčový mixér G21 VitalStick Pro je jednoznačně hvězdou ve své třídě. Nadstandardně vysoký výkon 1 000 W, 
prvotřídní kvalita provedení a bohaté příslušenství jej právem řadí k nejlepším mixérům na trhu. 

Mějte vše při ruce
Praktický stojan kompaktního 
čtvercového tvaru slouží 
k přehlednému ukládání mixéru 
s příslušenstvím.
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Dokoupitelné příslušenství
Tyčové mixéry

Food Processor

Smoothie maker
Popis 

Jedním pohybem změňte tyčový mixér v mixér na smoothie. Nasaďte nástavec, vložte suroviny a během několika 
sekund si připravte báječné čerstvé smoothie. Nástavec slouží zároveň jako smoothie lahev, v balení naleznete 
dokonce dvě. 

Popis 

Speciální doplněk s víkem a výměnnými disky na strouhání, krájení i sekání. Vytvoří pravidelné kostky 
z jakýchkoliv surovin během pár sekund, nastrouhá nebo naseká vše od brambor přes mrkev až po okurky.

Kód: 600867

Kód: 600864 

Nože
Speciální nože, navržené 
a zkonstruované na přípravu sametově 
hladkého smoothie.

Nástavec na kostičky
Nakrájí dokonalé kostičky z brambor, 
ovoce i zeleniny. Připravte si různé 
saláty snadno a pohodlně.

Lahve
Dvě praktické lehké lahve s tvořítkem 
na led. Ideální do práce, do školy 
i na cesty.

Disk na nudličky/plátky
Z jedné strany krouhá disk plátky, 
po otočení nudličky. Usnadněte 
si práci v kuchyni s tímto šikovným 
doplňkem.

Ledovač
Těleso ledovače vložte do mrazícího 
boxu v ledničce, následně vám zajistí 
ochlazení tekutiny v lahvi.

Nástavec na sekání
Dva sekací nože v různých výškách 
dokonale rozsekají i větší obsah 
nádoby na jemné kousky. Délka 
sekání určuje hrubost/jemnost kousků.
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Kovová šedá
Kód: 6008150

Popis 

Patří mezi špičku na trhu. Hledáte dokonalého kuchyňského robota? G21 Promesso naplní jak vaše očekávání, 
tak i mísy, hrnce nebo pekáče. Jeho motor díky své obrovské síle a výkonu zvládne veškeré kuchyňské činnosti. 
Celokovové tělo a kovové převody jsou zárukou extra vysoké odolnosti a výdrže. G21 Promesso garantuje 
profesionální výkon v domácím robotu.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Kuchyňský robot
Promesso

ROKY

ZÁRUKA
Broušený hliník
Kód: 6008151

Bílá
Kód: 6008152

Hnědá
Kód: 6008154 

Protiskluzová úprava
I při sebevětší námaze se mixér 
na kuchyňské lince či na stole 
ani nepohne. Díky poctivě provedené 
protiskluzové úpravě se na jeho 
pevnost a stabilitu můžete 
naprosto spolehnout.

Celokovové tělo
Velkou předností kuchyňského 
robota G21 Promesso je celokovové 
tělo i kovové převody. Zajišťují 
nadstandardní odolnost přístroje 
a dodávají mu jednoznačnou výhodu 
oproti ostatním kuchyňským robotům.

Výkonný motor
G21 Promesso je díky výkonu 1 500 W 
jedním z nejsilnějších kuchyňských 
pomocníků a zvládne zpracování 
i nejhutnějších pokrmů.

Planetární systém míchání
Unikátní sestavení míchacích 
a šlehacích metel tak, že se každá 
metla otáčí kolem své osy a zároveň 
kolem obvodu mísy. Všechny vložené 
suroviny se tak promíchají dokonaleji 
a rychleji než je běžné.
Jedná se o nejefektivnější způsob 
míchání, který vám ušetří čas, 
strávený v kuchyni.

Barevné provedení
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Míchá, hněte, šlehá
Míchací metla poslouží při přípravě 
třeného těsta, dortových směsí 
a krémů. Upečte nadýchaný a lahodný 
dort nebo moučník na nedělní 
odpoledne. Dezert, který provoní váš 
byt a rozplyne se na jazyku.

Hnětací hák zvládne umíchat jak 
kynutá, tak těžká těsta. Ušetří vám tak 
tu nejnepříjemnější práci při pečení. 
Domácí chléb, nebo švestkový 
či tvarohový koláč tak pro vás 
už bude hračkou.

Mixuje
Mixování je snadné a rychlé díky 
vysokému výkonu 1 500 W. Mixovací 
nádoba má obsah 1,6 l a je skleněná. 
Bez obav můžete zpracovávat 
horké tekutiny až do teploty 80 °C, 
např. omáčky, polévky. Smoothie 
nebo třeba zeleninovou polévku 
budete mít za chvíli.

Mele
Mlýnek na maso obsahuje 3 velikosti 
mlecích destiček pro různou 
hrubost mletí. Příprava sekané, 
karbanátků nebo třeba výborného 
tatarského bifteku je pro něj hračkou 
a pro vás radostí.

Vyrábí těstoviny
K mlýnku připevněte disky 
na těstoviny. Snadno a rychle tak 
vykouzlíte výtečné italské penne, 
domácí široké nudle nebo tolik 
oblíbené špagety. Aby se při výrobě 
těstoviny neslepily, jsou disky 
přizpůsobeny speciálními výběžky.

Tvaruje cukroví
Nástavec na tvarování cukroví vám 
vykouzlí cukroví přesně podle vašich 
představ. Takové, které potěší vaše 
oči i chutě.

Plní klobásy
U kuchyňského robota nechybí 
ani příslušenství na výrobu klobás. 
Vyměňte destičku z mlýnku 
za nástavec na klobásy a výroba 
klobás může začít. 

Strouhá
Struhadlo obsahuje 3 typy 
nástavců, které vám zaručeně ulehčí 
přípravu. Jeden nastrouhá oříšky, 
druhý během pár sekund připraví 
dokonale tenké plátky zeleniny, 
třetí ozdobí špagety sýrovou čepicí 
nebo najemno nastrouhá brambory 
do křupavého bramboráku.

3130



Čokoládové Brownies z fazolí a červené 
řepy
Ingredience

Karobové RAW kuličky
Ingredience

RAW vanilková panna cotta
Ingredience

Domácí arašídové máslo
Ingredience

Pomazánka z řepy a celeru
Ingredience

Domácí žitný chléb s chia semínky 
a cibulkou
Ingredience

• 250 g uvařených bílých fazolí
• 2 banány
• 100 g červené řepy
• 50 g ovesných vloček
• 50 g kvalitního kakaa nebo 

vysokoprocentní čokolády

• 2 lžíce kokosového oleje
• 1 čajová lžička prášku 

do pečiva
• ovoce a ořechy

• 1 hrnek kešu ořechů
• 1 hrnek datlí

• 2 lžíce kokosového oleje
• 4 lžíce karobového prášku

• 250 g kešu ořechů
• 2 polévkové lžíce psyllia
• 2 polévkové lžíce datlového 

nebo javorového sirupu

• ½ citrónu
• 500 ml vody
• 250 g čerstvých jahod

• 400 g oloupaných arašídů
• 1 polévková lžíce datlového 

sirupu

• špetka Himalájské soli

• 300 g celeru
• 100 g řepy
• 150 g jablek
• 1 vanička odtučněného 

tvarohu

• Himalájská sůl
• šťáva z půlky citrónu

• 0,5 kg žitné mouky
• 1 kostka čerstvého droždí
• 1 lžíce chia semínek
• 1 malá cibule

• 2 lžíce olivového oleje
• 1,5 lžíce Himalájské soli
• 1 l vlažné vody
• špetka třtinového cukru

Postup
Oloupané banány a uvařené fazole vložte do mixéru, ve 
kterém vypracujte hladké hutné těsto. Do vzniklého těsta 
nastrouhejte syrovou červenou řepu, přidejte ovesné vločky, 
kakao, kokosový olej a prášek do pečiva. Vzniklé těsto nalijte do 
připravené formy a vložte do předehřáté trouby. Pečte při 180°C 
přibližně 35 – 40  minut.

Postup
Připravte si mixér, do kterého vložte ořechy, které rozmixujte 
na hladkou mouku. Přidejte datle a znovu důkladně rozmixujte. 
Vzniklou směs přendejte do mísy, přidejte zbylé ingredience 
a důkladně promíchejte. Ze vzniklého těsta tvarujte kuličky, 
které můžete obalovat ve strouhaném kokosu. Kuličky nechejte 
na chladném místě alespoň 2 hodiny odpočinout.

Postup
Kešu ořechy namočte do vlažné vody alespoň 2 hodiny před 
přípravou dezertu. Psyllium nasypejte do připravené vody 
a nechejte alespoň 1 hodinu bobtnat. Ořechy, datlový sirup, 
psyllium a šťávu z citrónu vložte do nádoby mixéru a rozmixujte 
do hladka. Vzniklý krém přendejte do skleniček, které vložte 
do lednice vychladit. Před podáváním panna cottu přelijte 
rozmixovanými jahodami, které můžete dle chuti osladit medem 
nebo jiným přírodním sladidlem.

Postup
Pokud jste si koupili arašídy nepražené, pro zvýraznění chuti 
je před mixováním upražte na pánvi. Pokud máte arašídy 
pražené, výroba másla pro vás bude o to jednodušší. Opražené 
arašídy vložte do mixéru a mixujte, do hladka. Ve chvíli, 
kdy se konzistence stává kašovitou, přidejte datlový sirup 
a Himalájskou sůl. Znovu důkladně rozmixujte. Hotové máslo 
dejte do lednice na několik hodin ztuhnout.

Postup
Celer, jablka a řepu nastrouhejte na jemném struhadle. Přidejte 
vaničku tvarohu, citrónovou šťávu a dosolte dle chuti. Vzniklou 
pomazánku nechejte nejméně 2 hodiny uležet v lednici. Máte-li 
rádi pomazánku hladkou, použijte mixér a veškeré ingredience 
rozmixujte do hladka.

Postup
Do malé misky nalijte trochu vlažné vody, přidejte droždí, cukr 
a nechejte vzejít kvásek. Mezitím si na pánvi rozehřejte olej 
a osmažte na malé kostičky nakrájenou cibuli. Do nádoby 
kuchyňského robota nalijte zbytek vody, přidejte mouku, chia 
semínka, sůl, cukr, osmaženou cibulku a kvásek. Nechejte hnětat 
přibližně 15 minut. Mezitím si předehřejte troubu na 200 °C. 
Z těsta vytvarujte bochník, který vložte na pečící plech. Při této 
teplotě pečte chléb přibližně 1 hodinu. 

RECEPTY
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ODŠŤAVŇOVAČE

10 předností odšťavňovačů G21

1. Neobyčejně tichý chod

2. Prvotřídní materiály i zpracování

3. BPA free

4. Záruka až 4 roky

5. Zachování největšího množství vitamínů a živin

6. Ideální poměr ceny a výkonu

7. Neuvěřitelně snadné ovládání

8. Velké vkládací otvory — až 7,5 cm

9. Možnost univerzálního využití

10. Jednoduchá manipulace i čištění
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Horizontální odšťavňovač
Gracioso

Popis 

Mistr na odšťavnění ovoce a zeleniny, specialista na bobule i bylinky. Univerzální odšťavňovač G21 Gracioso 
s vyšším výkonem 200 W rozhodně předčí vaše očekávání.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

ROKY

ZÁRUKA

Dokoupitelné příslušenství

Specialista na odšťavňování
Odšťavňovač G21 Gracioso 
krom běžného ovoce a zeleniny 
vyniká i v odšťavňování bobulovin 
jako je například rybíz, angrešt 
nebo borůvky. A vynikající 
je i na odšťavnění bylinek.

Funkce Reverse
Jedním tlačítkem přepnete 
odšťavňovač na zpětný chod a snadno 
tak uvolníte zaseknuté části surovin 
bez nutnosti mechanického zásahu. 

Skleněná nádoba
Kvalitní a silné sklo nádoby 
na šťávu umožňuje bez problémů 
i mytí v myčce.

Keramický šnek
Vysoce odolný keramický šnek 
je 100% zdravotně nezávadný 
a poradí si i s nejtvrdšími surovinami.

Větší otvor pro vkládání 
potravin
Na rozdíl od běžných odšťavňovačů 
vyniká Gracioso velkým vkládacím 
otvorem. Ovoce nebo zeleninu 
už nemusíte krájet na malé kousky, 
odšťavňovač pojme suroviny 
do průměru 7,5 cm vcelku.

Homogenizační nástavec na výrobu zmrzliny 
a ořechového másla

Kód: 6008544

Kód: 600854 
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Horizontální odšťavňovač
Chamber

Popis 

„Skvělý poměr cena/výkon, poradí si se všemi surovinami, neuvěřitelně snadno se čistí i ovládá.” Citace z recenzí 
tohoto odšťavňovače hovoří jasně. Osvědčený pomocník při odšťavňování všech druhů ovoce i zeleniny 
se speciální funkcí Optimal Seal je jedničkou ve své třídě.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

ROKY

ZÁRUKA

Všestranný pomocník
Dokonale odšťavní běžné ovoce 
i zeleninu, výborně si poradí se saláty, 
bobulovinami i bylinkami.
Ale nejen to. Díky homogenizačnímu 
nástavci připravíte navíc i domácí 
ovocnou zmrzlinu nebo hebké 
ořechové máslo, které je trendem 
moderního a zdravého stravování. 

Keramický šnek
Vysoce odolný keramický šnek 
je 100% zdravotně nezávadný 
a poradí si i s nejtvrdšími surovinami.

Funkce Optimal Seal
Díky této speciální funkci můžete 
nastavit přítlak šneku podle 
tvrdosti zpracovávaných surovin 
a optimalizovat tak výtěžnost, výkon 
i chod odšťavňovače.

Funkce Reverse
Jedním tlačítkem přepnete 
odšťavňovač na zpětný chod a snadno 
tak uvolníte zaseknuté části surovin 
bez nutnosti mechanického zásahu. 

Dokoupitelné příslušenství

Nástavec pro mletí masa 
a ořechů

Kód: 60081197

Homogenizační nástavec
na výrobu zmrzliny 

a ořechového másla
Kód: 60081203

Kód: 6008119 
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Vertikální odšťavňovač
Emotion

Popis 

Tichý král pomalého odšťavňování získá z vložených surovin maximum šťávy, dokonale oddělené od pevných 
složek. Připravte si hustou zdravou šťávu nebo čirý extrakt vitamínů a enzymů. A lahodnou ovocnou zmrzlinu jako 
dezert.

Velký vkládací otvor
Vkládací otvor o průměru 7,5 cm 
vás zbaví práce s krájením surovin 
na menší kousky.

Snadné ovládání
Bez přemýšlení, bez komplikací. 
Pouhé jedno tlačítko stačí k ovládání 
odšťavňovače. 

3 síta
G21 Emotion jsme vybavili 3 síty:
jemným, hrubším a speciálním
homogenizačním pro výrobu zmrzliny.
Připravte si vše, nač máte právě chuť. 

Zmrzlina
Připravte si vynikající domácí zmrzlinu 
nebo osvěžující sorbet z lehce 
namraženého ovoce. Bez nutnosti 
přidávání dochucovadel nebo sladidel!

Co vše umí odšťavnit
Poradí si s běžnými surovinami, vyniká 
v odšťavňování citrusů. Citrony, 
mandarinky, pomeranče, grepy nebo 
pomela odšťavní nejlépe ze všech 
přístrojů na trhu.

Barevné provedení

Bílá
Kód: 600851

Červená
Kód: 600852

Grafitová černá
Kód: 600853 
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Dokoupitelné příslušenství
Odšťavňovače

Nástavec na mletí masa a ořechů pro 
odšťavňovač Chamber

Homogenizační nástavec na výrobu 
zmrzliny a ořechového másla
Popis 

Domácí ovocné sorbety, překvapivě dobré zeleninové zmrzliny nebo lahodné ořechové máslo — to vše bude 
umět váš odšťavňovač díky nástavci na výrobu zmrzliny.

Popis 

Odšťavňovač G21 Chamber vám udělá radost nejen odšťavňováním. Se speciálním nástavcem vám namele maso 
na skvělé domácí burgery, sekanou i další pochoutky.

Zmrzliny a sorbety
Vložte do nástavce zmrzlé ovoce 
a pochutnejte si na domácím 
sorbetu. Na rozdíl od kupovaných 
zmrzlin se nemusíte obávat ani 
přidaného cukru nebo chemie.

Výměnné disky
Výměnné disky k nástavci umožňují 
vlastní volbu konzistence mletí 
— hrubší nebo jemnější.

Ořechové máslo
Z ořechů, které předem namočíte, 
vytvoříte díky nástavci na zmrzlinu 
i výborné domácí ořechové máslo.

Nástavec na plnění klobás
Domácí klobásy z opravdu kvalitního 
masa a surovin? Nasaďte nástavec 
na plnění klobás a dopřejte si je.

Kód: 60081197

Homogenizační nástavec pro Chamber
Kód: 60081203 

Homogenizační nástavec pro Gracioso
Kód: 6008544
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Gracioso Chamber Emotion

Výkon 200 W 150 W 180 W

Otáčky 70 Ot./min 75 Ot./min 37 Ot./min

Uložení šneku Horizontální Horizontální Vertikální

Vstupní otvor ø 75 mm ø 45 mm ø 75 mm

Hmotnost 5 kg 5,5 kg 6,5 kg

Prodloužená 
záruka

Ano Ano Ne

Tabulka srovnání
Odšťavňovače
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RECEPTY
Borůvková šťáva
Ingredience

Mrkvová šťáva s citrónem
Ingredience

Šťáva z lesního ovoce
Ingredience

Jahodová šťáva
Ingredience

Šťáva z ananasu a liči
Ingredience

Zázvorová šťáva
Ingredience

• 200 g borůvek
• 2 jablka

• 100 g červené řepy
• 1 batát

• 5 mrkví
• ½ citrónu

• 2 jablka
• hrst baby špenátu

• 400 g drobného lesního 
ovoce (jahody, maliny, 
ostružiny, borůvky)

• 2 jablka
• 1 červená paprika
• hrst baby špenátu

• 400 g jahod
• 2 jablka

• 1 řapík celeru
• kousek fenyklu

• 1 ananas
• 5 kuliček liči

• pár lístků máty
• 1 svazek koriandru

• 2 cm kořene zázvoru
• 2 jablka

• 1 mrkev
• ½ citrónu

Postup
Jablka zbavte jádřince a nakrájejte na měsíčky. Červenou 
řepu oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Batát oloupejte 
a nakrájejte na měsíčky. Všechny ingredience postupně 
vkládejte do odšťavňovače ke zpracování. Šťávu podávejte 
ledově vychlazenou.

Postup
Mrkev očistěte a nakrájejte na menší kousky. Citrón zbavte 
kůry a jablka jádřince. Všechny ingredience postupně 
vkládejte do odšťavňovače ke zpracování. Šťávu podávejte 
ledově vychlazenou.

Postup
Jablka zbavte jádřince a nakrájejte na menší kousky. Papriku 
rozkrojte a odstraňte jádřinec. Všechny ingredience postupně 
vkládejte do odšťavňovače ke zpracování. Šťávu podávejte 
ledově vychlazenou. 

Postup
Jablka zbavte jádřince a nakrájejte na měsíčky. Všechny 
ingredience postupně vkládejte do odšťavňovače ke zpracování. 
Šťávu podávejte ledově vychlazenou. 

Postup
Ananas očistěte, okrájejte kůru a nakrájejte na malé kostičky. 
Liči oloupejte. Všechny ingredience postupně vkládejte 
do odšťavňovače ke zpracování. Mátu můžete použít 
nejen přímo do šťávy, ale také na ozdobu. Šťávu podávejte 
ledově vychlazenou. 

Postup
Zázvor a citrón zbavte kůry. Mrkev a jablka nakrájejte 
na malé kostičky. Všechny ingredience postupně vkládejte 
do odšťavňovače ke zpracování. Šťávu můžete dochutit 
datlovým sirupem a špetkou mleté skořice. Šťávu podávejte 
ledově vychlazenou. 
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SUŠIČKY POTRAVIN

12 výhod sušiček potravin G21

1. Špičkové materiály, prvotřídní kvalita

2. Zdravotní nezávadnost, BPA free

3. Regulace teploty

4. Automatický časovač u všech modelů

5. Možnost výběru mezi vertikální nebo horizontální sušičkou

6. Jednoduché ovládání

7. Důmyslně provedená plata

8. Dokoupitelné příslušenství k širokému využití

9. Velký objem sušičky potravin — velké množství v jedné 

dávce sušení

10. Rovnoměrné sušení 

11. Extra nízké náklady na provoz

12. Tichý chod
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Vertikální sušička potravin
Paradiso Cube

Popis 

Malá tělem, velká výkonem. Kompaktní sušička potravin G21 Paradiso Cube má praktický tvar a díky výkonu 
350 W usuší vše, co jste si vypěstovali na zahrádce nebo nasbírali do košíku v lese. Je velmi praktická 
i na přenášení, takže si ji můžete vzít s sebou na chatu nebo na dovolenou.

Dokoupitelné příslušenství

Výškově nastavitelná plata
Lehkým pootočením o 90° nastavíte 
výšku mezi platy tak, abyste mohli 
sušit i vyšší suroviny. 

Co vše se dá sušit
Vyhýbají se děti zelenině? Sušeným 
chipsům z řepy nebo celeru neodolají. 
Nasušte si houby na zimu i jablka 
k televizi. Jahody na koláč nebo plátky 
mrkve do polévky.

Vertikální sušení
Vertikální sušičky potravin mají 
ventilátor umístěný tak, že vzduch 
proudí zdola nahoru. Vertikální sušičky 
jsou atraktivní nižší pořizovací cenou. 

Digitální displej a časovač
Nízká cena, výborná výbava! Pro 
maximální pohodlí při sušení jsme 
i tuto malou sušičku potravin vybavili 
digitálním displejem s časovačem. 
Za skvělou cenu si tak pořídíte sušičku 
potravin domů i na chatu. 

Černá
Kód: 60081225

Bílá
Kód: 6008122

Jemná síta 6 ks
Kód: 60081223

Náhradní plata 5 ks
Kód: 60081221

Barevné provedení

5150



Vertikální sušička potravin
Paradiso Big

Popis

Precizní a promyšlená do posledního detailu, s vysokým sušícím výkonem, praktickým ovládáním a navíc 
s technologií Silent Thing pro tichý chod. 

Sušička potravin roku 2016 i 2017 je naprostou královnou sušiček potravin a právem získala dvakrát po sobě 
ocenění Produkt roku od nezávislého recenzního portálu Heuréka.cz.

Výškově nastavitelná plata
Jednoduchým otočením 
o 180° zvětšíte prostor mezi platy.

Tip
Všechno sušené ovoce, zeleninu i houby 
můžete rehydratovat. Ponořte je do misky 
s vodou a po změknutí pužijte například 
jahody na koláč, zeleninu do rizota 
a podobně.

Co vše se dá sušit
Vyhýbají se děti zelenině? Sušeným 
chipsům z řepy nebo celeru neodolají. 
Nasušte si houby na zimu i jablka 
k televizi. Jahody na koláč nebo plátky 
mrkve do polévky.

Digitální displej a časovač
Na digitálním displeji nastavte 
požadovanou teplotu v rozpětí 
od 40 °C do 70 °C, rozložte nakrájené 
ovoce, houby nebo zeleninu či bylinky 
na plata a na časovači nastavte, 
za kolik hodin se má sušička potravin 
sama vypnout.

Černá
Kód: 6008118

Bílá
Kód: 60081186

Barevné provedení

Vertikální sušení
Vertikální sušičky potravin mají 
ventilátor umístěný tak, že vzduch 
proudí zdola nahoru. Vertikální sušičky 
jsou atraktivní nižší pořizovací cenou. 

Dokoupitelné příslušenství

Jemná síta 6 ks
Kód: 60081183

Náhradní plata 5 ks
Kód: 60081141
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Horizontální sušička potravin
Harmony Small

Popis

Horizontální sušička potravin G21 Harmony Small vám nasuší ovoce i zeleninu k pozdějšímu použití. Sušením 
uchováte i chuť a vůni bylinek nebo hub. Nezapomeňte vyzkoušet i sušené maso, vynikající pochoutku pro všední 
dny i na výlety. Sušička je vybavena digitálním displejem, řízeným mikroprocesorem, a časovačem pro nastavení 
doby sušení. K této sušičce získáte k 8 sušících platům i 8 sušících sít.

Multifunkční sušička
Tato sušička ale umí víc, než jen 
sušení potravin. Připraví vám 
pochutiny, krekry, placičky nebo 
domácí jogurty. 

Horizontální sušení
Horizontální proudění vzduchu 
zajišťuje  jeho lepší cirkulaci v sušičce 
a sušení tak probíhá rovnoměrněji. 
Sušičky s horizontálním prouděním 
jsou ideální i pro komerční provozy. 

Display a ovládání
Časovač s automatickým vypnutím 
pro nastavení doby sušení.
Rozmezí teploty sušení 32 °C - 68 °C.

Jemná síta
Jemná síta využijete především pro 
sušení bylinek nebo hub a dalších 
drobných surovin.

Kód: 6008115

Dokoupitelné příslušenství

Teflonová vložka pro Harmony Small
Kód: 60081151
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Horizontální sušička potravin
Harmony Big

Popis 

Se sušičkou potravin G21 Harmony Big usušíte cokoliv. Vegetariánské ovocné rolky, vynikající zdravé sušenky, 
plátky masa, houby i vlastnoručně nasbírané bylinky. Dokoupením teflonového plata si navíc zajistíte i přísun 
domácích jogurtů, vynikající korpus na pizzu nebo zdravé fitness müsli tyčinky.

Horizontální sušení
Horizontální proudění vzduchu 
zajišťuje  jeho lepší cirkulaci v sušičce 
potravin a sušení tak probíhá 
rovnoměrněji. Sušičky potravin 
s horizontálním prouděním jsou ideální 
i pro komerční provozy. 

Display a ovládání
Časovač s automatickým vypnutím 
pro nastavení doby sušení.
Rozmezí teploty sušení 32 °C - 68 °C.

Kód: 6008116

Dokoupitelné příslušenství

Teflonová vložka pro Harmony Big
Kód: 60081161

Jemná síta
Jemná síta využijete především pro 
sušení bylinek nebo hub a dalších 
drobných surovin.

5756

Multifunkční sušička
Tato sušička ale umí víc, než jen 
sušení potravin. Připraví vám 
pochutiny, krekry, placičky nebo 
domácí jogurty. 



Horizontální sušička potravin
Harmony Platinum

Popis 

Mezi ostatními sušičkami potravin vyniká G21 Harmony Platinum vysokým výkonem 1 000 W, takže je vhodná 
i pro komerční použití. Při koupi této sušičky získáte 10 jemných a 10 hrubých sušících plat. 

Horizontální sušení
Horizontální proudění vzduchu 
zajišťuje  jeho lepší cirkulaci 
v sušičce a sušení tak probíhá 
rovnoměrněji. Sušičky potravin 
s horizontálním prouděním jsou ideální 
i pro komerční provozy. 

Univerzální ve všech 
směrech
Vyjmutím nadbytečných plat zvýšíte 
výšku mezi zbylými platy.

Odjímatelná řídící jednotka
Její velkou výhodou je možnost 
snadného čištění sušičky potravin bez 
rizika poškození řídícího centra vodou. 

Display a ovládání
Sušičku potravin G21 Harmony 
Platinum jsme vybavili dokonalou 
řídící jednotkou s chytrým ovládáním 
a časovačem pro automatické vypnutí 
v nastavené lhůtě.

Kód: 6008117

Dokoupitelné příslušenství

Teflonová vložka pro Harmony Platinum
Kód: 60081171
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Dokoupitelné příslušenství
Sušičky potravin

Síta

Teflonové vložky

Plata

Popis 

Teflonové vložky na tekuté suroviny — k sušení tortil, krekrů, placek nebo přípravě dření. Vložky mají nepřilnavý 
povrch a jsou snadno omyvatelné. 

Popis 

Dokoupitelný set 5 ks plat. Všechna plata jsou BPA free. Variabilita sušičky vám umožní sušit najednou 
až na 11 platech.

Popis 

Využijte možnosti dokoupení sušících sít. Oceníte je především při sušení bylinek, müsli a dalších drobných 
surovin. 

Jemná síta pro Paradiso Big 6 ks
Kód: 60081183

Náhradní plata pro Paradiso Big 5 ks
Kód: 60081141

Teflonová vložka pro Harmony Platinum
Kód: 60081171

Jemná síta pro Paradiso Cube 6 ks
Kód: 60081223  

Náhradní plata pro Paradiso Cube 5 ks
Kód:  60081221

Teflonová vložka pro Harmony Big
Kód: 60081161

Teflonová vložka pro Harmony Small
Kód: 60081151  
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Paradiso Cube Paradiso Big

Výkon 350 W 550 W

Teplota 40 - 70 °C 40 - 70 °C

Počet plat 6 ks 6 ks

Rozměr plata 32 x 32 cm 42 x 28,5 cm

Sušící plocha 6 144 cm2 7 182 cm2

Časovač Ano Ano

Proudění  
vzduchu

Vertikální Vertikální

Hmotnost 3 kg 4 kg

Harmony Small Harmony Big Harmony Platinum

630 W 800 W 1 000 W

32 - 68 °C 32 - 68 °C 35 - 68 °C

8 ks 10 ks 10 ks

37 x 29 cm 34 x 38 cm 40 x 36 cm

8 584 cm2 12 920 cm2 14 400 cm2

Ano Ano Ano

Horizontální Horizontální Horizontální

5,5 kg 8,5 kg 12,5 kg

Tabulka srovnání
Sušičky potravin

6362



RECEPTY
Česnekové krekry
Ingredience

Domácí müsli tyčinky 
Ingredience

RAW chléb - bez pečení a bez lepku
Ingredience

Domácí jogurt ze sušičky potravin
Ingredience

Chipsy z celeru a červené řepy
Ingredience

RAW jablečné krekry se skořicí
Ingredience

• 1 hrnek lněných semínek
• ½ hrnku konopných semínek
• 1 hrnek vody

• 2 stroužky česneku
• 3 lžíce lahůdkového droždí
• Sůl

• ½ hrnku ořechů dle chuti 
(pistácie, kešu, vlašské a jiné)

• 1 hrnek ovesných vloček
• ½ hrnku čerstvých datlí nebo 

švestek

• 1 zralý banán
• ½ lžičky mleté skořice
• Datlový sirup nebo jiné 

přírodní sladidlo

• 50 g lněných drcených 
semínek

• 70 g pohankové mouky
• 50 g slunečnicových 

drcených semínek

• 10 g sezamových semínek
• 5 g kmínu
• Himalájská sůl
• Voda dle potřeby

• 1 l plnotučného mléka
• Oříšky nebo sušené ovoce 

dle chuti (může být i čerstvé)

• Jogurtová kultura nebo 
kvalitní bílý jogurt s živou 
kulturou (2 lžíce)

• 500 g červené řepy
• 500 g celeru
• Himalájská sůl

• Koření dle chuti (rozmarýn, 
bazalka, tymián,…)

• 100 g lněného semínka
• 100 g rozinek

• 1 větší jablko
• 3 čajové lžičky skořice

Postup
Do misky vložte semínka a zalijte vodou. Míchejte do doby, než 
všechnu vodu vsáknou. Přidejte lahůdkové droždí, prolisovaný 
česnek a dle chuti osolte. Vše důkladně promíchejte a směs 
přelijte na teflonové vložky. Sušte v sušičce potravin při teplotě 
42 °C přibližně 7 až 8 hodin. Nalámejte a máte hotovo.

Postup
Ořechy nasekejte a smíchejte s vločkami. Banán a datle 
rozmačkejte vidličkou a přidejte ke směsi. Důkladně promíchejte. 
Přidejte skořici a datlový sirup dle chuti. Opět důkladně 
promíchejte. Ze směsi tvarujte tyčinky, které vložte na sušící plata 
sušičky potravin a sušte při teplotě 42 °C přibližně 10 hodin.

Postup
Drcená lněná semínka namočte do vody a nechejte odstát 
do chvíle, než získáte gelovou konzistenci. Pohankovou mouku 
smíchejte se slunečnicovými semínky, sezamovými semínky, 
kmínem a solí. Do směsi přidejte namočená lněná semínka 
a vypracujte těsto, které rozprostřete na teflonové sušící vložky 
(1-1,5 cm vysoké) a nakrájejte jej na požadované tvary (čtverec, 
obdélník). Nakrájené těsto vložte na plato do sušičky potravin 
a sušte přibližně hodinu až hodinu a půl.

Postup
V hrnci zahřejte mléko na teplotu 75 °C a vařte po dobu 30 
vteřin. Poté mléko rychle zchlaďte na teplotu 40 °C. Přidejte 
jogurtovou kulturu nebo bílý jogurt a důkladně promíchejte. 
Směs přelijte do misek a přiklopte víčkem. Misky vložte do 
sušičky potravin a sušte při teplotě 42 °C přibližně 7 až 8 hodin. 
V průběhu sušení jogurt nemíchejte. Jogurt nechejte vychladnout 
a dle chuti dochuťte nasekanými ořechy, sušeným ovocem 
a datlovým sirupem. 

Postup
Řepu a celer oloupejte a nakrájejte na přibližně 1 mm silné 
plátky. Plátky vyskládejte do sušičky potravin a sušte na 40 
°C přibližně 3-4 hodiny. Po usušení plátky osolte a posypejte 
oblíbenými bylinkami.

Postup
Připravte si misku, do níž nasypte lněná semínka. Semínka 
zalijte dostatečným množstvím vody a nechejte přibližně hodinu 
a půl odstát. Tento stejný postup opakujte s rozinkami. Jablko 
důkladně umyjte, nakrájejte na menší kousky a společně 
s rozinkami rozmixujte na kaši. Vzniklou kaši smíchejte se 
semínky, skořicí a důkladně promíchejte. Vzniklou směs 
rovnoměrně rozložte na pečící papír a dejte sušit do sušičky 
ovoce. Směs sušte přibližně dvě hodiny a v průběhu ji několikrát 
zkontrolujte. Až bude směs zcela usušená (nebude na dotek 
lepit), odlepte ji z pečícího papíru a nakrájejte na placičky 
velikostně tak, jak vám vyhovuje. V tuto chvíli jsou krekry 
připravené k podávání.
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DOPLŇKY PRO DOMÁCNOST

Po velkém úspěchu mixérů, sušiček a odšťavňovačů 

značky G21 jsme vyslyšeli vaše přání a rozšířili nabídku 

produktů pro domácnost i komerční využití. 

Za kvalitu speciálních hrnců a nádobí řady G21 Gourmet 

ručíme až 4 roky! Užijte si radost při vaření v nádobách 

s unikátní vrstvou proti připálení a sendvičovými 

dny, která rovnoměrně rozvádí teplo. Určitě oceníte 

i praktičnost nálevek a cedníků, jimiž jsme vybavili naše 

hrnce a poklice. 

  

Krájejte maso i další suroviny extra ostrými noži 

z prvotřídní oceli, které po použití vrátíte do praktických 

a designově vyladěných stojánků. 

Vyberte si sadu nerezových příborů a zkrášlete svůj stůl 

při každé příležitosti. I u těchto produktů navíc získáte 

bezplatně prodlouženou čtyřletou záruku. 

Prohlédněte si i výborné varné konvice s chytrými 

funkcemi nebo perfektní skládací krabičky a dózy, 

které oceníte při každodenním použití. 
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Sady nožů
Gourmet

Gourmet Dynamic 5 ks
Popis

5 vysoce kvalitních nožů v černonerezovém stojánku.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Kód: 60022163

Popis 

Nože G21 jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli 5CR15. Stejně kvalitní jsou i rukojeti z extra odolného materiálu 
Pakkawood. Sady nožů G21 dodáváme v designových a zároveň praktických stojáncích.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

ROKY

ZÁRUKA

Černonerezový stojánek
Stabilní a elegantní stojan 
v kombinaci černá/nerez se zajímavě 
řešenou základnou této sadě nožů 
opravdu sluší. 

Obsah sady
Nůž šéfkuchaře 21 cm
Krájecí nůž 21 cm
Vykosťovací nůž 15,5 cm
Univerzální nůž 13 cm
Krájecí nůž 9 cm
Stojánek

Rukojeť Pakkawood
Při výrobě je dýha z tvrdého dřeva 
napuštěna teplem tvrzenou pryskyřicí.
Výsledkem jsou pevné rukojeti, které 
nepodléhají zkáze času.

Dokoupitelné příslušenství

Brusný kámen
Kód: 60022251
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Gourmet Massive 5 ks
Popis 

5 špičkových nožů ve stojánku z bambusového dřeva.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Kód:  60022162

Gourmet Steely 5 ks
Popis 

Sada 5 všestranných nožů v nerezovém stojánku.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Kód:  60022164

Bambusový stojánek
Bambus je velmi oblíbeným 
materiálem, využívaným pro své 
vynikající vlastnosti a odolnost 
vůči vlhkosti. Stojánek na nože 
z bambusového dřeva si zachová 
svou barvu i po letech a stane 
se tak ozdobou vaší kuchyně.

Nerezový stojánek
Moderní i klasické interiéry dokonale 
doplní tento stojánek na nože z vysoce 
odolného nerezu. 

Obsah sady
Nůž šéfkuchaře 21 cm
Krájecí nůž 21 cm
Vykosťovací nůž 15,5 cm
Univerzální nůž 13 cm
Krájecí nůž 9 cm
Stojánek

Obsah sady
Nůž šéfkuchaře 21 cm
Krájecí nůž 21 cm
Nůž na chléb 21 cm
Univerzální nůž 13 cm
Krájecí nůž 9 cm
Stojánek

Rukojeť Pakkawood
Při výrobě je dýha z tvrdého dřeva 
napuštěna teplem tvrzenou pryskyřicí.
Výsledkem jsou pevné rukojeti, které 
nepodléhají zkáze času.

Rukojeť Pakkawood
Při výrobě je dýha z tvrdého dřeva 
napuštěna teplem tvrzenou pryskyřicí.
Výsledkem jsou pevné rukojeti, které 
nepodléhají zkáze času.

Dokoupitelné příslušenstvíDokoupitelné příslušenství

Brusný kámen
Kód: 60022251

Brusný kámen
Kód: 60022251

7170



Sada nožů
Gourmet Damascus Small box

Popis 

Absolutní jednička — sada 3 extrémně ostrých prvotřídních nožů z 67vrstvé damascénské oceli s exkluzivními 
rukojeťmi Micarta. Elegantní kazeta, v níž nože dodáváme, dělá z této sady nožů i dokonalý dárek.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

ROKY

ZÁRUKA

Damašková ocel
Damašková ocel je složena ze dvou
či více různých ocelí, které jsou
spojeny v jeden celek. Výsledkem je 
vynikající materiál s extrémní odolností 
proti opotřebení a pružností, takže si 
udrží jedinečnou ostrost.

Obsah sady
Nůž šéfkuchaře 21 cm
Univerzální nůž 13 cm
Krájecí nůž 9 cm

Rukojeť Micarta
Micartu tvoří plátno nebo skelná 
tkanina s termosetickou pryskyřicí. 
Výsledkem jsou pevné, houževnaté 
rukojeti, které nepodléhají zkáze času.

Kód:  60022168

Dokoupitelné příslušenství

Brusný kámen
Kód: 60022251

Blok na nože
Kód: 60022250
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Gourmet Damascus 13 cm

Gourmet Damascus 17 cm

Gourmet Damascus 18 cm

Kód: 60022167

Kód: 60022166

Kód: 60022165

Dokoupitelné příslušenství

Brusný kámen
Kód: 60022251

Blok na nože
Kód: 60022250

Nože
Gourmet Damascus

Popis 

Extrémně ostré prvotřídní nože z 67vrstvé damascénské oceli s exkluzivními rukojeťmi Micarta. Elegantní kazeta, 
v níž nože dodáváme, dělá z této sady nožů i dokonalý dárek.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

Krátký univerzální nůž na všestranné použití. Nakrájejte zeleninu, oloupejte řepu i kedlubnu. Nůž je velmi tvrdý 
a ostrý a oceníte jej při každodenním krájení.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Popis 

Špičkový Santoku nůž je doslova a do písmene mistrem světa na krájení masa. Jeho extrémně ostrá čepel G21 
zamezí při porcování masa úniku šťávy. 
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Popis 

Šikovný a obratný krájecí nůž. Je velmi praktický pro všestranné domácí použití, při loupání či krájení i velmi tvrdé 
zeleniny nebo porcování masa.
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com
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Brusný kámen zrnitost 1000/3000

Blok na nože
Popis 

Bambusový blok s 5 otvory pro damaškové nože G21 je odolný i stabilní. Zároveň díky stylovému vzhledu skvěle 
doplní každý interiér. 

Popis 

Vynikající materiál, směs carborunda a diamantu, dělá z brousku G21 univerzální vysoce kvalitní brousek 
výjimečné tvrdosti. Nabrousíte jím nejen běžné, ale i damaškové nože. 

Kód: 60022250 

Kód: 60022251

Dokoupitelné příslušenství
Nože

Rozměry otvorů
2 x otvor 48 x 3 x 220 mm 
1 x otvor 32 x 3 x 220 mm
2 x otvor 23 x 3 x 220 mm

Zrnitost
Díky zrnitosti 1000 na jedné straně 
a 3000 na druhé straně brousku velmi 
rychle a kvalitně nabrousíte veškeré 
nože ve své domácnosti. Výjimečnost 
tohoto brousku je v jeho schopnosti 
naostřit i nože z nejtvrdší oceli, jakými 
jsou například nože damaškové.
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Rychlovarná konvice
Glaze

Popis 

Čiré sklo a jemné modré podsvícení dodává této rychlovarné konvici o objemu 1,8 l jedinečný půvab. Příkon 
2 200 W je zárukou velmi rychlého dosažení bodu varu.

Tlačítko pro otevření
Praktické a zároveň elegantní tlačítko 
ve víčku zajišťuje bezpečné otevírání. 

Elegantní podsvícení
Příjemné podsvícení dodává této 
varné konvici i krásu a eleganci, díky 
nimž skvěle doplní každý interiér. 

360°
Základna umožňuje pohodlnou 
manipulaci s nádobou.

Vyjímatelné sítko
Sítko ve výlevce zachytává vodní 
usazeniny a lze velmi snadno 
vyjmout a propláchnout.

Kód: 60014981
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Rychlovarná konvice
Neo

Popis 

Termoregulací vybavená elegantní nerezová konvice se sama vypne při dosažení požadované teploty v rozpětí 
60 °C - 100 °C. Indikátor teploty a barevné LED osvětlení dělají z této konvice ideální doplněk každé kuchyně.

LED osvětlení
Barva osvětlení se mění podle 
nastavené  teploty.

Dotykové ovládání
Dotykové ovládání konvice je 
inteligentní a intuitivní.

360°
Základna umožňuje pohodlnou 
manipulaci s nádobou.

Vyjímatelné sítko
Sítko ve výlevce zachytává vodní 
usazeniny a lze velmi snadno vyjmout 
a propláchnout.

Kód: 60014980
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Nádobí
Gourmet Magic, sada 9 ks

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

Nádobí na vaření a tepelnou přípravu pokrmů Gourmet Magic je k univerzálnímu použití na všechny typy sporáků 
a varných desek včetně indukce. Vysoce kvalitní plná sendvičová dna zajišťují dokonalou rovnováhu mezi rychlým 
a rovnoměrným ohřevem. Všechny hrnce jsou navíc opatřeny nálevkami a pokličky mají vestavěné cedníky, vaření 
je tak maximálně pohodlné a příjemné. 
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Jemné a hrubé sítko
Na každé poklici jsou praktická 
sítka/cedníky dvou různých velikostí.

Plné dno
Sendvičová dna bez vzduchové kapsy 
dokonale rozvádějí teplo a snižují 
tak náklady na energii při vaření.

Měrky
Na vnitřních stěnách hrnců najdete 
praktické měrky pro zjištění množství 
obsahu nádoby. 

Výlevka
Všechny nádoby jsme opatřili 
praktickou výlevkou.

Obsah sady
16 cm rendlík se skleněnou poklicí
18 cm hrnec se skleněnou poklicí
20 cm hrnec se skleněnou poklicí
24 cm hrnec se skleněnou poklicí
24 cm pánev bez poklice

Rozšiřte si sadu

Pánev Gourmet Magic 28 cm s poklicí
Kód: 60022153 

Hrnec Gourmet Magic 28 cm s poklicí
Kód: 60022152 

Kód:  60022151
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Nádobí
Gourmet Miracle, sada 9 ks

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

Nádobí na vaření a tepelnou přípravu pokrmů Gourmet Miracle s unikátní greblonovou vrstvou je k univerzálnímu 
použití na všechny typy sporáků a varných desek včetně indukce. Vysoce kvalitní plná sendvičová dna zajišťují 
dokonalou rovnováhu mezi rychlým a rovnoměrným ohřevem. Všechny hrnce jsou navíc opatřeny nálevkami 
a pokličky mají vestavěné cedníky, vaření je tak maximálně pohodlné a příjemné. 
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Plné dno
Sendvičová dna bez vzduchové kapsy 
dokonale rozvádějí teplo a snižují 
tak náklady na energii při vaření.

Greblon C3+

Greblonová vrstva na vnitřních 
stěnách i dnech nádob je extrémně 
tvrdá, dodává tak nádobám maximální 
odolnost vůči poškrábání nebo 
poškození a navíc zabraňuje přilnutí 
potravin, tedy i připálení. 

Rozšiřte si sadu

Pánev Gourmet Miracle 28 cm s poklicí
Kód: 60022156

Hrnec Gourmet Miracle 28 cm s poklicí
Kód: 60022155

Kód: 60022154

Jemné a hrubé sítko
Na každé poklici jsou praktická 
sítka/cedníky dvou různých velikostí.

Výlevka
Všechny nádoby jsme opatřili 
praktickou výlevkou.

Obsah sady
16 cm rendlík se skleněnou poklicí
18 cm hrnec se skleněnou poklicí
20 cm hrnec se skleněnou poklicí
24 cm hrnec se skleněnou poklicí
24 cm pánev bez poklice
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Příbory
Gourmet

ROKY

ZÁRUKA

Popis 

Všechny příbory G21 jsou vyrobeny z jednoho kusu zdravotně nezávadné nerezavějící jakostní oceli 18/10. 
Kvalitní leštěný povrch je vysoce odolný proti poškrábání. 
Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Gourmet Luxury 24 ks

Gourmet Supreme 24 ks

Kód: 60022159

Kód: 60022158

Obsah sady
6 x jídelní vidlička
6 x jídelní nůž
6 x polévková lžíce
6 x čajová lžička

Obsah sady
6 x jídelní vidlička
6 x jídelní nůž
6 x polévková lžíce
6 x čajová lžička

Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com
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Gourmet Excelent 42 ks

Gourmet Delicate 24 ks

Kód: 60022159

Kód: 60022160

Obsah sady
6 x jídelní vidlička (22 cm)
6 x jídelní nůž (23 cm)
6 x polévková lžíce (21 cm)
6 x čajová lžička (14,5 cm)
6 x lžička na espresso (12 cm)
6 x dezertní vidlička (15,5 cm)
6 x lžička na latté (16 cm)

Obsah sady
6 x jídelní vidlička
6 x jídelní nůž
6 x polévková lžíce
6 x čajová lžička

Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com

Prodloužená záruka 2 + 2 roky po registraci produktu na internetových stránkách www.G21-WARRANTY.com
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Dózy a krabičky

Popis 

Dokonalé a praktické jsou krabičky G21 ze zdravotně nezávadné kombinace silikonu a BPA free plastu. Použití 
v mikrovlnné troubě nebo mytí v myčce doporučujeme bez víček. Zachováte tak jejich výborné těsnící vlastnosti. 

Dóza silikonová dělená

Dóza plastová set 4 ks

Kód: 60022189

Kód: 60022188

Skládací
Kvalitní a zdravotně nezávadný 
materiál umožňuje složení prázdné 
krabičky na pouhé 3 cm na výšku. 
V tašce vám nebude zabírat žádné 
místo navíc. 

4 krabičky v sadě
250 ml: 13,5 x 4,5 x 8,5 cm
600 ml: 16 x 5,5 x 10,5 cm
1 000 ml: 19,5 x 6,5 x 12,5 cm
1 500 ml: 21,5 x 7,5 x 14 cm

Nezapomeňte na 
dochucovadla 
Přihrádka s kvalitním těsnícím víčkem 
uchová dip i koření nebo bylinky 
čerstvé až do přestávky na oběd či 
svačinu. 

Vlastní příbor
Už se nikdy nemusíte trápit s hledáním  
příboru. Ve víčku krabičky najdete nůž, 
vidličku i lžičku.

Datum
Už nemusíte přemýšlet nad tím, 
zda je jídlo v ledničce ještě vhodné 
ke konzumaci. Nastavte datum uložení 
potravin na víku krabičky a získejte tak  
přehled o možnosti spotřeby. 

Zmrazit i ohřát
Krabičku můžete použít pro teploty 
v rozpětí od -20 °C do +160 °C.
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Lahev na smoothie 600 ml

Lahev na smoothie 1 000 ml

Šedá
Kód: 60022229 

Modrá zmrzlá
Kód: 60022228

Šedá zmrzlá
 Kód:  60022123

Šedá
Kód: 60022126

Modrá zmrzlá
 Kód:  60022124

Zelená
 Kód: 60022127

Růžová zmrzlá
 Kód:  60022125

Fialová
 Kód: 60022128

Šedá zmrzlá
Kód: 60022227

Chytré zavírání
Díky šikovnému zámku se nemusíte 
bát rozlití pití v tašce a zároveň lahev 
jednoduše a velice rychle otevřete.

Chytré zavírání
Díky šikovnému zámku se nemusíte 
bát rozlití pití v tašce a zároveň lahev 
jednoduše a velice rychle otevřete.

Sítko
Sítko je vhodné na bylinky 
pro přípravu čaje či umístění ledu 
k ochlazení nápoje.

Odměrka v ml
Odměrka přímo na lahvi vám 
pomůže s přesným dávkováním, 
například při přípravě proteinových 
nápojů a podobně. 

Široké pítko
Vhodné na hutné smoothie, díky 
většímu otvoru se lépe pije z lahve.

Lahve

Popis 
Zdravé a praktické lahve o objemu 600 a 1 000 ml pro sportovce, pro školáky, do práce, pro každou příležitost. 
Zdravotně nezávadný BPA free materiál, elegantní design a praktické řešení uzávěru dodávají těmto lahvím 
spolehlivost a jsou velmi pohodlné při nošení i manipulaci. Díky chladící vložce získáte osvěžení v každé situaci. 
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