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DELIMANO BRAVA FOOD COOKING BASKET 

DELIMANO BRAVA UNIVERZÁLNY KOŠÍK NA VARENIE 
 

Návod na použitie 

1) Dôležité bezpečnostné pokyny 

POZOR: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. ODLOŽTE SI ICH PRE 

BUDÚCU REFERENCIU. 

 Univerzálny košík na varenie používajte len v 3,8 – 5,6l varných hrncoch / holandských 

rúrach. Nepoužívajte ho v malých panviciach a rajniciach. 

 Pri varení neumiestňujte košík tak, aby boli jeho rúčky natiahnuté dole smerom k zdroju tepla 

a ani nestáli smerom nahor. 

 Rúčky vždy zložte horizontálne, smerom von z hrnca, aby ostali chladné na dotyk. Pri 

nesprávnom zložení sa môžu rozhorúčiť a popáliť Vás. V prípade potreby použite ochranné 

kuchynské rukavice alebo chňapky. 

 Pri správnom používaní ostanú rúčky košíka na varenie chladné na dotyk, ale zvyšok košíka 

bude počas a po skončení varenia extrémne HORÚCI! Nedotýkajte sa horúcich častí košíka, 

kým úplne nevychladne. 

 Pri umývaní produktu buďte opatrný – nedrhnite rukami kovovú sieťovinu, pretože by ste sa 

mohli porezať či inak zraniť. 

 Tento produkt môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, 

zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom vedomostí a skúseností, len ak 

sú pod dozorom dospelej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a táto osoba ich zároveň 

poučila o bezpečnom používaní produktu a rozumejú možným rizikám. Deti by sa s košíkom 

na varenie nemali hrať. Čistenie a údržbu môžu deti vykonávať, len ak sú staršie ako 8 rokov 

a ak sú pod dohľadom dospelej osoby. 

 Tento produkt je určený len na použitie v domácnosti. 

 Odporúčame Vám používať ochranné kuchynské rukavice alebo chňapky. 

 Hoci bol produkt dôkladne skontrolovaný, zodpovednosť za jeho použitie a následky použitia 

nesie výhradne používateľ. 

 

Použitie, čistenie a údržba 

Delimano Brava univerzálny košík na varenie je praktický a flexibilný kuchynský doplnok, ktorý sa dá 

poskladať na prenosný multifunkčný nástroj! Jeho použitie je veľmi jednoduché. Môžete ho umývať 

ručne s použitím jemného čistiaceho prostriedku, ale je vhodný aj do umývačky. 
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Ako ho používať hlboko ponorený do kvapaliny: 

 Uchopte rúčky zatvoreného košíka a nadvihnite ich, aby ste košík úplne roztiahli. 

 Horizontálne ich vyklopte smerom von a potom nadol, aby ste vyformovali samostatne stojace 

cedidlo; položte ho na rovný povrch. 

 Naplňte košík jedlom, ktoré chcete pripraviť. 

 Rozviňte rúčky, zdvihnite košík na varenie nahor a dajte ho nad hrniec. 

 Opatrne ponorte košík do tekutiny a horizontálne vyklopte rúčky smerom von z hrnca. 

Poznámka: pri vyprážaní a varení naplňte 3,8-5,6l hrniec do výšky približne 5 cm od vrchu 

hrnca.  

 Po skončení varenia vypnite teplo, uchopte rúčky a opatrne zdvihnite košík z tekutiny v hrnci. 

Chvíľku ho podržte nad hrncom, aby doň mohla odtiecť všetka prebytočná tekutina. 

 Teraz môžete presunúť jedlo priamo do taniera. 

Ako ho používať na varenie na pare: 

 Uchopte rúčky zatvoreného košíka a nadvihnite ich, aby ste košík úplne roztiahli. 

 Preklopte košík naruby, aby bola sieťka otočená v opačnom smere. 

 Naplňte hrniec požadovanou tekutinou, uistite sa pritom, že základňa košíka sa pri varení 

nebude dotýkať tekutiny. 

 Naplňte košík jedlom, ktoré chcete pripraviť, a vložte ho do hrnca. 

 Horizontálne vyklopte rúčky smerom von z hrnca a prikryte pokrievkou. 

 Po skončení varenia vypnite teplo, uchopte rúčky a opatrne zdvihnite košík z tekutiny v hrnci. 

Chvíľku ho podržte nad hrncom, aby doň mohla odtiecť všetka tekutina z naparovania. 

 Teraz môžete presunúť jedlo priamo do taniera. 

Ako ho používať ako cedidlo: 

 Môžete si zvoliť, či chcete držať košík za rúčky, alebo ho použijete ako samostatne stojace 

cedidlo na cedenie/preplachovanie/odkvapkávanie priamo v dreze! 

 Uchopte rúčky zatvoreného košíka a nadvihnite ich, aby ste košík úplne roztiahli. 

 Horizontálne ich vyklopte smerom von a potom nadol, aby ste vyformovali samostatne stojace 

cedidlo; položte ho na rovný povrch. 

 

Vlastník ochrannej známky / dovozca do EÚ / distribútor pre Studio Moderna Group: Top 

Shop International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švajčiarsko 

Miestny distribútor: Studio Moderna s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava 

je ochrannou známkou Top Shop, International S.A.  

 

 

STUDIO MODERNA s.r.o. 

Košická 49, 821 08 Bratislava 

www.delimano.sk | 02 59 220 750 


