
našetipy
Vychlazeno 
Plameňáci letos letí. Tato termotaška 
jednu takovou partičku má.
www.bonami.cz, 119 Kč 

novinky

Inspektor
Detektor čerstvosti masa FOODsniffer 
od G21 bleskově odhalí bakterie 
a potvrdí, zda je, či není maso dobré.
www.g21-vitality.eu, 2990 Kč 

Úlovek 
S vařičem Essential Stove Set značky Primus uvaří 
v přírodě i nešika. scandinavianoutdoor.com, 
cena: 2990 Kč/2,3 l

Jako
po másle

Gourmet struhadlo 
na tenké proužky 

značky Microplane je 
díky špičkové kanadské 

technologii 
mimořádně ostré. 

www.vasekuchyne.cz, 
1200 Kč 
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Po francouzsku 
Česneková majonéza s olivovým 
olejem  aoli je součástí limitované 
kolekce Spirit of Summer.
www.marksandspencer.cz

Do pytlíku 
Uspořádané a na dosah 
můžete mít drobnosti při 

velkém grilování. Ručně šité 
pytle a pytlíky z pratelného 

papíru mají výdrž. 
www.uashmama.sk, 

od 507 Kč 

Sendvič jako z grilu
Různě tvarované opékací plochy toastovačů Gorenje 
zajistí zdravé opékání, křupavost i lákavý vzhled.   
www.gorenje.cz, 1290 Kč 
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Vymazlené

CHYBÍ – NECHYBÍ? S TĚMITO VYCHYTÁVKAMI BUDE 
GRILOVÁNÍ ROZHODNĚ POHODLNĚJŠÍ A STYLOVĚJŠÍ.

FDS_1702020produktovky.indd   20 30.05.17   11:25



Pevně v ruce
Taška a zároveň multifunkční box Butter 
Kings ve velké škále dezénů unese 
i těžší věci. www.zoot.cz, 1089 Kč 

Talíře na BBQ 
Novou kolekci nádobí pro grilování  
přináší Villeroy & Boch. BBQ Passion 
má dokonale promyšlený design. 
www.luxurytable.cz, 590 Kč 

Ze zvířecí říše
Limitovaná kolekce nožů Victorinox Classic 

„Všechna zvířata světa“ je výsledkem 6. ročníku 
soutěže o návrh nového designu. 

www.victorinox.cz, 599 Kč 

Slavnostní párty 
Z obyčejného neobyčejné vám 
pomohou u večerního posezení nad 
rozpáleným roštem udělat ručně 
vyráběné skleněné svícny české fi rmy 
GLASSOR. www.glassor.cz, 121 Kč 

Růžové
K vlajkové lodi 
Zámeckého vinařství 
Bzenec paří lehké 
Rulandské modré rosé 
s dochutí zahradního 
ovoce. www.
zameckevinarstvi.cz, 
199 Kč (0,75 l) 

Výkonný elegán
Kdo nechce trávit léto v kuchyni, může ho strávit 

s grilem Weber Genesis® II na zahradě 
a užívat si svěží přírodu i skvělé jídlo najednou. 
www.weberstephen.cz, cena od 27 999 Kč 

Vyuďte to! 
BBQ startovací sada NAPOLEON s vonnými 
dřevěnými šupinami včetně nerezové kouřové 
trubky určená k uzení je vhodná i pro začátečníky.
www.zahradni-grily.com, 990 Kč 
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Praktický dárek
Kitchen Artist Grilovací sada GS65 je 
uložena v bambusové krabičce.  
www.alza.cz, 1599 Kč 
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