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Kontaktní gril 
PRESIDENT
3 899,-

2 999,-

Grilovací sezóna je sice za námi, oblíbené dobrůtky si však můžete dopřát celoročně 
s výkonným Kontaktním grilem PRESIDENT. Díky polohovatelné horní desce se do něj 
vejdou i extra vysoké steaky, ryby a samozřejmě zelenina. Můžete ho rozložit a využít 
dvojnásobnou grilovací plochu. Rychle v něm připravíte zapečené sendviče, toasty a panini. 
Kontaktní gril je součástí naší nejvyšší produktové linie PRESIDENT, do které kromě 
kuchyňského nářadí patří i špičkové elektrospotřebiče, například rychlovarná konvice, 
mixéry a kuchyňský robot. Tato početná linie výrobků tak kromě špičkové kvality  
nabízí možnost sladit kuchyňské vybavení v jednotném designu.

Grilování 
po celý rok



Kouzlení
s kaštany
Jedlé kaštany jsou pochoutka, kterou máme většinou spojenou s příjemnou 
atmosférou předvánočních trhů. Už si ani neuvědomujeme, že vysoké 
a dlouhověké kaštanovníky lidstvo provázejí stovky let. Zdomácněly 
v Asii, Americe i Evropě, kde zejména v jižních oblastech Alp jejich plody 
zachraňovaly nemajetné obyvatele před strádáním hladem a navíc poskytovaly 
dřevo nejvyšší kvality. Ačkoli kaštanová mouka byla spíše náhražkou pšeničné 
a kaštanové pokrmy se jedly v nouzi, vlastnosti a výživové hodnoty jedlých 
kaštanů je jednoznačně řadí mezi superpotraviny. I náš kreativní tým propadl 
majestátní kráse kaštanovníků a v podzimním sluncem zalitém zámeckém 
parku ve Vizovicích pro vás nafotil originální jídla plná blahodárné podzimní 
energie. Nepropásněte letos jejich sezónu!



Pusťte se s kaštanem do křížku
Na podzim si čerstvé kaštany můžete nasbírat nebo koupit v obchodě. Abyste si 
vychutnali jejich jemnou, nasládlou chuť, musíte je tepelně upravit. A to se neobejde bez 
narušení slupky na vypouklé straně, bez kterého by se z kaštánku stala v troubě bomba. 
Běžné je vykrajování křížku nožem, není to však jednoduché ani bezpečné. Zubatá čepel 
kleští z prvotřídní oceli si se slupkou poradí ve vteřině. Kaštánek připravíte jedním stiskem 
a zaručíte mu dobré propečení a snadné oloupání. Umyté naříznuté kaštany naskládejte 
na plech řezem nahoru a pečte prudce po dobu 10 minut při teplotě 200 °C. Když začnou 
vonět a v místě řezu se otevřou, jsou připraveny. 

Kleště na 
jedlé kaštany 
PRESTO
159,-

119,-

Kaštanovník setý 
neboli jedlý kaštan

Jírovec maďal

Aby úroda nebyla v pytli 
Dobře uskladněné potraviny vydrží 
déle čerstvé. Pytlíky z přírodní juty jsou 
vhodné na uskladnění zeleniny a ovoce, 
ořechů i kaštanů. Jsou prodyšné, pevné 
a zevnitř omyvatelné.

Český podzim, to je pouštění draka a sbírání kaštanů, plodů stromu jírovec maďal 
neboli kaštan koňský. Děti z nich vyrábějí zvířátka, my dospělí je nosíváme po kapsách 
a uklidňuje nás jejich dotek. Kaštanovník setý, lidově jedlý kaštan, je u nás rozšířený 
mnohem méně a překvapivě nepatří do stejné čeledi jako jírovec. Jeho plody jsou ukryty 
v nepříjemně pichlavé slupce, jsou ale výjimečně zdravé a chutné, takže se vyplatí 
natáhnout si rukavice, pár jich nasbírat a připravit něco dobrého na zub. Třeba podle 
jednoho z našich receptů. 

Na horký čaj i svařák
Nerezová termoska s hrníčkem 
s praktickým ouškem je při běžném 
použití nerozbitná. Díky kvalitnímu 
silikonovému těsnění neteče.

Dvojí podoba kaštanů

Termoska s hrníčkem
CONSTANT CREAM, nerez 
0,3 l. 529,- 399,-
0,5 l. 579,- 449,-
0,7 l. 759,- 589,-
1,0 l. 819,- 639,- 

Pytlík na 
zeleninu 
4FOOD 2,5 l

179,-

Pytlík na 
zeleninu 
4FOOD 8,5 l

289,-

od 399,-



 novinka 
Sada nádobí 
DELIGHT, 8 dílů

4 299,-

 novinka 
Podložka 
rozkládací 
GrandCHEF

239,-

Dále v prodeji:
 novinka 
Kastrol DELIGHT 
s poklicí ø 24 cm,  
5,0 l. 1 399,-
Hrnec DELIGHT  
s poklicí ø 24 cm,  
6,0 l. 1 499,-

Mlýnek 
na pepř/sůl 
VIRGO WOOD 
14 cm. 359,- 279,-
18 cm. 449,- 349,-
24 cm. 549,- 429,-

Naše nejnovější nerezové nádobí bude díky světlé barvě slušet 
každé kuchyni, tradiční i moderní, tedy i té vaší. Atraktivní 
vzhled ale není to jediné, co může nabídnout. Každá nádoba 
má sklonerezovou poklici, třívrstvé dno a odměřovací stupnici. 
Rukojeti jsou duté a uzavřené, proto se do nich nedostane voda. 
Speciální povrchová úprava zaručuje odolnost i snadné čištění. 
Anglický název DELIGHT znamená požitek nebo potěšení. 
Nenechejte si ho ujít.

Skladná a odolná
Podložka ze žáruvzdorného silikonu je 
odolná až do 230 °C. Ochrání kuchyňské 
povrchy pod malými rendlíky i objemnými 
pekáči a plechy na pečení. Složte ji napůl 
a nezabere skoro žádné místo.

Potřebujete je jako sůl
Polévka nejlépe chutná s čerstvě namletým 
pepřem a solí. Hrubost mletí si na dřevěném 
mlýnku s keramickým mechanismem  
nastavíte sami. 

Sada obsahuje:
Hrnec s poklicí ø 20 cm, 4,0 l
Kastrol s poklicí ø 18 cm, 2,0 l
Kastrol s poklicí ø 20 cm, 3,0 l
Rendlík s poklicí ø 16 cm, 1,5 l

Kdo by nemiloval 
krémové polévky?
Vyzkoušejte letos kaštanovou. Je vydatná, 
chutná a překvapivě snadná na přípravu. 
A dopřejete si velkou porci zdraví. Jedlé 
kaštany totiž obsahují jak vitamíny 
(například vysoké množství vitamínu C), 
tak minerální látky (hořčík, vápník, železo 
a jiné). Chybí jim sodík, glukóza a fruktóza 
a jsou proto vhodné pro diabetiky, celiaky 
i lidi, kteří trpí srdečními chorobami 
a vysokým krevním tlakem. Pomáhají 
zlepšovat zažívání, a pokud je zařadíte 
do pravidelného jídelníčku, prospěje to 
i kvalitě vlasů, nehtů a kůže. Když už toho 
o kaštanech víme tolik, pojďme si z nich 
něco dobrého uvařit a upéct!

od 279,-



Talíř SIENA

od 209,-
Dezertní talíř Ø 21 cm. 209,-
Mělký talíř Ø 27 cm. 309,-
Hluboký talíř Ø 19 cm. 229,-

Polévka z jedlých kaštanů
•  150 g jedlých tepelně zpracovaných kaštanů •  450 g petržele 
•  50 ml olivového oleje •  2 cibule •  1 jablko •  1 brambor
•  1 litr kuřecího nebo zeleninového vývaru
•  1 lžíce čerstvého tymiánu •  0,5 dl portského bílého vína 
•  2 dl smetany •  1 lžíce sezamového oleje

Na oleji orestujte na kostky nakrájenou petržel, cibuli,  
brambor, jablko a tymián. Přidejte uvařené kaštany (my jsme  
vyzkoušeli koupené předvařené i předpečené vakuované kaštany).  
Zalijte vývarem a portským vínem. Vařte přibližně 20 minut. Provařenou 
polévku rozmixujte dohladka, dle potřeby přilejte vývar, zjemněte  
smetanou a na závěr přeceďte přes jemné sítko. Podávejte zakápnuté 
sezamovým olejem, smetanou a posypané drcenými kaštany.
NÁŠ TIP: Pokud použijete doma upečené kaštany, můžete potřebovat více vývaru.

od 279,-



Bezlepkový  
kaštanový dort

Dvoustěnná 
sklenice myDRINK
3 velikosti

70 ml, 2 ks
299,-

239,-
250 ml, 2 ks
469,-

369,-
330 ml, 2 ks
529,-

419,-

Forma na dort 
rozkládací DELÍCIA, 
se skleněným dnem 

od 499,-

ø 20 cm. 499,-
ø 24 cm. 549,- 
ø 28 cm. 639,-

Silikonové nožky 
ochrání stůl před 
poškozením 
horkou formou.

O recept na vláčný kaštanový 
dort se s vámi podělíme na 
tescoma.cz/blog. 

Připravte netradiční podzimní pokrm podle jednoho z našich 
vyzkoušených receptů. Jako základ pro přípravu sladkých  
i slaných jídel poslouží vařené nebo pečené čerstvé kaštany, 
které jsou však dostupné jen sezónně. Celoročně jsou k dostání 
předvařené nebo předpečené kaštany či hotové kaštanové pyré, 
které přípravu usnadní a urychlí. Nebojte se je použít do slaných 
pokrmů, jako doplněk nebo nádivku k pečenému masu,  
ale i do sladkých krémů. 

Forma na tradiční 
Trdelník DELÍCIA, 2 ks

549,-

Péct i servírovat
Na rozdíl od běžné dortové formy 
můžete dort na skleněném dnu 
i nakrájet bez rizika poškození 
povrchu. 

V ruce nikdy nepálí
Překvapivě lehké dvoustěnné 
sklenice udrží váš oblíbený 
nápoj déle teplý. Vyberte si tu 
správnou velikost pro své espresso, 
cappuccino, latté nebo čaj.

Lepší než ze stánku
Tradiční trdelník je lahůdka, kterou 
zbožňují malí i velcí. A víte, že si 
ji snadno můžete připravit sami, 
a přesto bude chutnat jako na 
vánočních trzích? Recept  
i podrobný návod je samozřejmě 
součástí balení.

Etažérka 
3patrová 
GUSTITO
899,-

699,-



Kaštanové latté

Servírovací podnos 
ONLINE 32 × 22 cm

329,-
Lžička na 
kávu latte 
CLASSIC, 3 ks

179,-

Dvoustěnná 
sklenice myDRINK 
330 ml, 2 ks
529,-

419,-

Lopatka na dort 
PRESIDENT

319,-

Dezertní talíř 
SIENA ø 21 cm

209,-

Na latté:
•  šálek silného horkého espressa
•  1/2 šálku mandlového, rýžového nebo jiného rostlinného mléka 
•  1/2 čajové lžičky vanilkového extraktu
•  3 pečené nebo vařené jedlé kaštany
•  3 opražené pekanové ořechy
Na ozdobení:
•  1/2 čajové lžičky kokosového nebo třtinového cukru 

smíchaného se špetkou skořice
•  několik rozdrcených pekanových ořechů

Horké espresso, ohřáté mléko a vanilkový extrakt nalejte do mixovací 
nádoby. Přidejte 3 vařené nebo pečené kaštany a 3 pekanové 
ořechy. Rozmixujte dohladka a nalejte do dvoustěnné sklenice, která 
nápoj udrží dlouho teplý. Pěnu ozdobte cukrem se skořicí. Nakonec 
posypejte zbylými rozdrcenými pekanovými ořechy. 
NÁŠ TIP: Latté bude sladší a chutnější, když použijete 
karamelizované pekanové ořechy.



Horké kaštany jsou po dlouhá léta celosvětovým fenoménem. 
Z kornoutu si je na ulici tradičně vychutnávají Korejci, Číňané, 
Evropané a samozřejmě Američané, kteří i své nejslavnostnější 
jídlo, pečeného krocana, plní kaštanovou nádivkou. Pečené 
kaštany se podávají s mladými lehkými červenými víny. 

Sklenice 
UNO VINO Vista 
300 ml, 2 ks

269,-

Sklenice na víno 
UNO VINO Vista 
350 ml, 2 ks

349,-

Výrobek získal 
ocenění

Provzdušňovač  
UNO VINO

399,- 

Buďte světoví  
s horkými kaštany

Buena vista = dobrý výhled
Originální brus sklenice z křišťálového 
skla vám připomene pohled na 
zvlněnou krajinu jižní Moravy. Sklenice 
vyrobené českými skláři dodáváme 
balené po 2 kusech, abyste si víno 
mohli vychutnat ve dvou.

Elektrický 
otvírák 
UNO VINO
879,- 

699,-
Otvírák na baterie je 
vhodný pro všechny, kteří 
na otvírání vinné láhve 
nemají ten správný „grif“. 
Korek či jiný uzávěr 
vytáhne stiskem tlačítka.

Výrobek získal 
ocenění

Otvírák  
UNO VINO 

399,-

Vychutnejte víno naplno
Provzdušněním při nalévání do sklenic víno plně rozvine svoji chuť a vůni. Červený ventil 
zajistí intenzivní provzdušnění červených vín, zelený je určený pro bílá vína. Šedý ventil 
slouží jako nálevka pro vína růžová, která provzdušnění nevyžadují. Výrobek byl oceněn 
prestižními světovými cenami za design.

Produktové video  
na tescoma.cz



Dýně mají rozmanité tvary a barvy. Některé jsou tak malé, že se hodí 
spíše jako barevné podzimní dekorace, jiné jsou obrovské a skýtají 
množství dužiny, kterou můžete zpracovat do slaných i sladkých 
jídel. Ať už budete vařit polévku, rizoto nebo upečete koláč, bez 
šikovného vybavení se neobejdete. Všechny kuchyňské pomocníky, 
které na cestě za zdoláváním dýní a objevováním jejich chutí budete 
potřebovat, najdete v naší nabídce.  

Šikovné ruce naší 
kolegyně Terezky 
vykouzlily pomocí 
vykrajovací soupravy 
impozantní dýňovou 
lucernu.

Za okno i na talíř



Carving  
neboli vykrajování
Souprava, se kterou sami vykouzlíte  
jednoduché, složitější i profesionální „carvingové“  
dekorace. Šest velmi ostrých nožů a nástrojů jsme vyvinuli 
k dekorování ovoce i zeleniny – mrkve, bílé ředkve a ředkviček, 
okurek, cuket, jablek, melounů a dýní. Díky brousku zůstanou 
vždy připravené k vykrajování dekorů, které se vám  
líbí. Můžete si je vybrat třeba v přiložené brožuře,  
která vás krok za krokem provede technikou  
vykrajování. 

Obsahuje  
přehledný návod, jak 
nářadí používat

Vykrajovací 
souprava
PRESTO CARVING 
649,-

469,-

Velký hrnek
CREMA SHINE
590 ml, 6 barev

169,-

Navštivte blog tescoma.cz/blog 
a vyzkoušejte recept našeho 
šéfkuchaře, přímo upravený pro 
Polévkovar PRESIDENT.

Navařeno (téměř) 
bez práce
Kdo by si občas nepřál mít navařeno bez 
práce? S Polévkovarem PRESIDENT se to 
může stát i vám. Nachystáte ingredience, 
jednoduše stisknete tlačítko s názvem 
programu a máte volno. Uvařený pokrm vám 
dokonce udržuje při servírovací teplotě. 
Lahodné krémové polévky nejsou to jediné, 
co zvládne. Funguje jako plnohodnotný 
mixér. Má šest dalších programů, a to 
nejlepší je jeho snadné ovládání. Každý 
program má právě jedno tlačítko. 

Polévkovar s mixérem 
PRESIDENT 1,75 l

5 999,-

4 799,-
•  7 programů:

čiré polévky, krémové
polévky, omáčky, pyré,
smoothie, mléčné
koktejly, ohřívání pokrmů

•  funkce pulzního mixování
•  speciální nerezové nože
• pěchovadlo
•  kartáč pro snadné čištění
• příkon 1 500 W

Dýňová 
polévka



Digitální kuchyňská váha ACCURA
500 g, 5 kg, 15 kg

od 599,-

Neberte vážení na lehkou váhu
Elegantní a skladné digitální váhy ACCURA se 
velmi snadno ovládají a mají velký displej. Jsou 
dovažovací, takže můžete postupně navážit 
několik potravin v jedné nádobě. Dodáváme je ve 
třech nosnostech. Na té největší zvážíte nejen 
dýni, ale i příruční zavazadlo či menší balík  
pro přepravní společnost. 

Vykrajovátka 
Halloween 
DELÍCIA, 8 ks

159,-

Pro recept na ty nejměkčí perníčky 
přelistujte na stranu 41.

Nejsou už vaše nože v nejlepší kondici nebo 
mají svá nejostřejší léta za sebou? To může být 
při zpracování obrovské dýně velká výzva. Tupý 
nůž je totiž nebezpečnější než ostrý. Možná 
nastal ten pravý čas opatřit si nové a začít 
krájet jako GrandCHEF. 
Nože GrandCHEF jsou vyrobeny kováním z nerezavějící nožířské 
oceli, přesto jsou lehké. Můžete s nimi krájet jako šéfkuchař. 
Přechod mezi rukojetí a čepelí je totiž plynulý a umožňuje 
profesionální držení, při kterém se neunavuje ruka. Nože lze koupit 
samostatně nebo v bloku. Masivní luxusní dřevěný blok skrývá  
pět špičkových ostrých nožů, které vám ulehčí každodenní 
přípravu jídel. Uchování nožů v bloku je navíc estetické  
i přehledné a pomáhá udržet nože ostré. 

Blok na nože 
GrandCHEF, s 5 noži
2 699,-

1 999,-
Blok obsahuje:
Nůž univerzální 9 cm
Nůž univerzální 13 cm
Nůž kuchařský 18 cm
Nůž porcovací 15 cm
Nůž na chléb 21 cm

Nůž
GrandCHEF
7 druhů

od 299,-
Nože získaly 
ocenění

Profesionální 
držení nože

Krájejte  
jako GrandCHEF 



Zapalovač do nepohody
Pomocí plazmového paprsku zapálí svíčky, aromalampy, 
cigarety, ale také plynové hořáky i sporáky nebo zahradní 
grily. Nabíjí se pomocí přiloženého USB kabelu ze zařízení 
vybavených USB portem, například z počítače, power banky 
nebo nabíječky mobilního telefonu. Nabitý vydrží nejméně  
100 zažehnutí. S plazmovým zapalovačem už nikdy nebudete 
na Dušičky bojovat s plamínkem zápalky nebo  
běžného zapalovače. Ani při silném větru. 

Plazmový 
zapalovač 
GrandCHEF
629,-

489,-

MicroUSB Li-ion baterie

Dýňoví medvídci
Škrabka na dýni  
PRESTO Expert,  
nastavitelná

149,-

Krájecí deska AZZA 
40 × 26 cm. 829,-
50 × 33 cm. 1 299,-

•  360 g polohrubé mouky •  140 g třtinového cukru 
•  3 vejce •  1 kypřicí prášek do pečiva
•  1 vanilkový cukr •  150 ml oleje
•  200 ml vlažného mléka
• 200 g jemně nastrouhané dýně (například Hokkaidó)
• máslo nebo olej ve spreji na vymazání formy

Vejce vyšlehejte s cukrem a vanilkovým cukrem. Přilejte olej  
a mléko. Do těsta zapracujte mouku smíchanou s kypřicím 
práškem. Nakonec přidejte nastrouhanou dýni a vše důkladně 
promíchejte. Formu vymažte máslem nebo vystříkejte olejem  
do pečicích forem. Těsto nalijte do formy a pečte na 160 °C  
asi 30 minut.

V letním čísle jsme vám představili recept na 
domácí medvídky plněné čokoládou. A forma 
na medvídky se mezi dětmi rychle stala hitem! 
Dnes přinášíme podzimní variaci, která skvěle 
chutná a rodiče určitě potěší, že obsahuje 
velkou porci zdravé dýně bohaté na vitamíny  
i minerály. 

Forma 10 medvídků  
DELÍCIA SiliconPRIME
629,-

499,-



ONLINE
Mít v kuchyni všechno důležité po ruce, prakticky uložené 
a ještě vizuálně sladěné, to je sen každé hospodyňky. Tyto 
požadavky skvěle splňuje kolekce ONLINE, kterou jsme rozšířili 
ne o jeden nebo dva, ale rovnou o devět zbrusu nových výrobků. 
Prohlédněte si nepostradatelné pomocníky, kteří vám zjednoduší 
každodenní rutinu v kuchyni a ještě vás potěší svým vzhledem. 

 novinka 
Krájecí deska na 
chléb ONLINE

999,-

 novinka 
Zásobník na papírové 
kapesníky ONLINE

529,-

 novinka 
Stojan na papírové 

utěrky ONLINE

679,-

 novinka 
Brzy v prodeji
Dóza na potraviny ONLINE 
10 cm, 14 cm, 18 cm, 28 cm

od 279,-



Ucelenost a elegance, to jsou nepřehlédnutelné 
benefity kolekce ONLINE. Ať už skladujete potraviny, 
ukládáte pečivo nebo servírujete připravené jídlo, 
naše novinky se vám budou skvěle hodit. Navíc 
oceníte jejich minimalistický design.

 novinka 
Zásobník na  
čajové sáčky 
ONLINE

499,-

 novinka 
Zásobník na 
příbory ONLINE

539,-

 novinka 
Džbán  
s víčkem  
ONLINE 1,0 l

399,-

 novinka 
Stojánek na kořenky  
a dochucovadla ONLINE

439,-

Podložka 
rozkládací 
ONLINE,  
dřevěná

199,-

Dóza na  
potraviny ONLINE

419,-
Zásobník na 
kuchyňské nářadí 
ONLINE

349,-

Chlebovka 
ONLINE 
42 × 24 cm
1 299,-

999,-

 novinka 
Stojánek na 
ubrousky ONLINE

439,-

Výrobek získal 
ocenění

Džbán určený pro 
studené i teplé 
nápoje je vhodný do 
dveří lednice.

Vhodný  
i pro uložení 
cukrovinek



ze srdce
Vánoce

V našich TESCOMA řadách máme několik skvělých pekařek 
a cukrářek, které se celoročně podílí na přípravě sladkých dobrot 
a inspirací do katalogů. Letos jsme ale chtěli být netradiční a ke 
spolupráci jsme přizvali Alenu Chovancovou alias @alchitku, 
známou blogerku z Havířova, jejímž největším koníčkem – hned 
po rodině – je právě pečení a kreativní tvoření. Alena již několik 
let spolupracuje s lifestylovými časopisy, několika úspěšnými 
blogy a objevila se nejednou i v pořadu České televize Dobré 
ráno. Svými kreativními výrobky přispívá také do nejrůznějších 
autorských knih. 

„Když mluvíme o Vánocích, velmi ráda peču 
bábovky, pro které vymýšlím originální 
hravé zdobení bílkovou polevou. Baví mne 
bábovky zdobit tematicky nebo podle 
aktuální sezóny. Měla jsem radost, když 
mne firma TESCOMA oslovila s přáním 
vytvořit originální vánoční bábovku 
v krásné nové formě srdce, kterou jsem  
si hned oblíbila,“ uvedla Alena.

Keramická forma 
bábovka DELÍCIA 
999,-

799,-

Keramická 
forma vánočka 
DELÍCIA

789,-

 novinka  
Keramická forma 
srdce DELÍCIA

1 199,-
Malý rodinný poklad
Tradiční keramické formy jsou klasikou, 
která nezestárne a často i rodinným 
pokladem, který se dědí. Naše keramické 
formy jsou vyrobeny ze silnostěnné 
keramiky s dvoubarevnou glazurou, která 
má přirozeně antiadhezní vlastnosti. 
Vybrat si můžete ze tří tvarů. Běžně 
tvarovaná bábovka, vánočka bez nutnosti 
plést těsto nebo novinka, forma ve 
tvaru srdce, která se stane vaší srdeční 
záležitostí.



 novinka 
Etažérka skleněná 
3patrová DELÍCIA

999,-

Šálek na cappuccino 
GUSTITO, s podšálkem

239,-

Skleněná etažérka 
Naší porcelánové etažérce 
GUSTITO (více na str. 14) jsme 
pořídili „sestřičku“. Seznamte se 
s novou skleněnou etažérkou 
DELÍCIA vyrobenou z odolného skla 
a kovu. Potěší každého, kdo má rád 
skleněný servis a minimalistický 
vzhled. Cukroví, cupcakes nebo 
jednohubky – s touto elegantní 
etažérkou naservírujete úhledně 
cokoliv.



 novinka 
Šablony pro přípravu  
cukroví DELÍCIA, 2 ks

159,-

Plech na pečení 
bez okrajů DELÍCIA 
40 × 36 cm

299,-

Pamatujete doby, kdy se cukroví před Vánoci peklo ve velkém  
a naše babičky a maminky plnily krabice patnácti, někdy 
i dvaceti druhy? Hotové cukroví totiž nebylo k mání. Co se doma 
neupeklo, to nebylo. Dnes je nabídka v obchodech veliká  
a řada cukrářek peče na zakázku. Hospodyňky se ale samy 
čím dál častěji vrací k tradičnímu domácímu pečení, oprašují 
zapomenuté rodinné kuchařky nebo sledují blogy. Chuť upéct  
si vlastní cukroví převažuje nad pohodlností, a jak se říká  
„domácí je zkrátka domácí“.

Obkreslujte, pečte 
V sortimentu TESCOMA najdete 
celou řadu pomocníků pro pečení. 
Mezi letošními novinkami například 
i oboustranné Šablony pro přípravu 
cukroví DELÍCIA, 2 ks se 4 oblíbenými 
typy cukrovinek. Jejich použití je 
jednoduché. Šablonu nejprve položíte 
na plech a na ni umístíte pečicí papír. 
Zdobičkou obkreslíte podle šablon 
pravidelné kontury cukrovinek a na závěr 
šablonu opatrně vytáhnete zespod papíru. 
Takto vyrobíte přímo ukázkové kokosové 
laskonky, máslové věnečky, ořechové 
rohlíčky nebo sněhové pusinky. Zdánlivě 
malý, přesto velmi užitečný pomocník, 
který navíc nezabere mnoho místa.

Papír na pečení – 
archy DELÍCIA 
42 × 38 cm, 
20 ks. 62,-

Fixační magnety na 
pečicí papír DELÍCIA, 
sada 4 ks. 99,-

 novinka 
Formička na kávová 
zrna DELÍCIA

89,-

Oblíbené kávové zrno
Kdo by neměl rád kávové zrno v čokoládě? 
Stálici na seznamu tradičních českých 
cukrovinek. S novou formičkou vytvoříte 
krásná pravidelná zrna, která povýší 
každý šálek s kávou nebo čajem na malou 
sváteční laskominu. Součástí výrobku je 
původní osvědčený recept. 



Čokoládové 
fondue DELÍCIA
899,-

699,-

Výrobek získal 
ocenění

Vykrajovátka vánoční 
na linecké cukroví 
DELÍCIA, 8 ks

159,-

 novinka 
Nožový 
louskáček 
na ořechy 
GrandCHEF

109,-

Kdo je připraven, nebývá překvapen! U pečení vánočního cukroví 
to platí dvojnásob. Mít všechno potřebné po ruce je základ. 
Odbíhat neplánovaně od trouby může znamenat i nějaký ten 
spálený plech. A to by byla určitě škoda. Zkontrolujte včas svou 
výbavu na pečení, jestli vám něco nechybí. Pokud ano, nebo 
zkrátka jen zatoužíte po dalším vykrajovátku či novém válečku, 
podívejte se do našeho bohatého cukrářského sortimentu.  
Jistě najdete, co budete hledat. A nejspíš i něco navíc.

Malý ale šikovný
Novinka Nožový louskáček na ořechy 
GrandCHEF snadno rozlouskne ořech 
napůl. Díky speciální zahnuté čepeli 
louskáček skořápky nedrtí, ale šetrně 
je rozpůlí. Je ideální pro vlašské nebo 
pistáciové ořechy.

Přesně odměřeno
Správně nadávkovat marmeládu do lineckého a neupatlat 
sebe i náčiní, to je občas boj. Aby už nebyl, máme pro vás 
novou dávkovací lopatku, se kterou naberete, bezpečně 
přenesete a přesně nadávkujete krémové nebo želatinové 
směsi typu marmeláda, čokoládová pomazánka a podobně. 
Výsuvný díl se stupnicí je navržen pro přesné odměřování  
a pohodlné dávkování.

Vosí hnízda
Včelí úly, vosí hnízda nebo jednoduše úlky. 
Pokud je máte rádi, neměla by vám doma 
chybět jak formička, tak stojánek. Malá 
šikovná formička má hned tři funkce – 
vytvaruje úlek, špičkou vytlačí dutinku 
a vykrajovátko vykrojí linecké kolečko. 
Oceníte i praktický stojánek, na který 
odložíte až 30 úlků.

Čokoláda není hřích
Mlsné jazýčky nám dají jistě za pravdu, že život bez čokolády by 
byl mnohem smutnější. Elektrické Čokoládové fondue DELÍCIA 
je skvělou vychytávkou do domácnosti. Ozdobíte s ním zákusky, 
cukroví nebo třeba ovoce, čokoládu udržuje krásně hladkou 
a tekutou. A praktickou nálevku v misce můžete využít pro 
dekorování moučníků polevou.

 novinka 
Dávkovací 
lopatka 
DELÍCIA

89,-

Formička 
na včelí úlky 
DELÍCIA

72,-

Stojánek 
na včelí úlky 
DELÍCIA

229,-



Nezbytnost v kuchyni 
Dárek, který potěší celou rodinu a budou z něj „profitovat“  
všichni? Co takhle kvalitní tlakový hrnec, který šetří čas i energii  
a během chvilky uvaří lahodná jídla? Tlakové hrnce ULTIMA nabízí 
celou řadu benefitů. Pohodlné otevírání a zavírání jednou rukou, 
snadné nastavení tlaku pomocí symbolů, indikátor tlaku během 
vaření, 4 bezpečnostní pojistky a třívrstvé sendvičové dno.  
Jejich prvotřídní kvalita zaručí skvělé kulinářské výsledky! 

Každý člověk je originál, každého potěšíte 
něčím jiným. Inspirujte se spoustou krásných  
a kvalitních TESCOMA výrobků, které se stanou 
perfektním vánočním dárkem pro vaše blízké. 
Uvidíte, že s TESCOMA dárky zabodujete a vaši 
blízcí i díky nim prožijí kouzelné Vánoce.

Tipy na

dárky

Tlakový hrnec 
ULTIMA 

od 3 899,-
Výrobek získal 
ocenění4,0 l. 3 899,-

6,0 l. 4 199,-
4,0 + 6,0 l. 5 899,- 
7,5 l. 4 399,- 

Vyber si sám
Než šlápnout vedle, je lepší  
věnovat dárkovou poukázku. 
Obdarovaný si sám vybere, co ho  
potěší nejvíc. Tištěné i elektronické 
poukazy objednáte ve značkovém 
e-shopu TESCOMA. Ty tištěné si lze 
vyzvednout i ve vybrané prodejně 
(seznam na tescoma.cz/prodejny).

Jídelní příbor
VICTORIA,
souprava 24 ks 

1 799,-

Milovníkům stolování 
Jídlo má být radost, malý svátek. Kvalitní příbor, 
stejně jako porcelán a sklo, patří k základům 
stolování. Jídelní příbor VICTORIA z nerezavějící 
oceli má nadčasový design, luxusní povrchovou 
úpravu „vysoký lesk“ a skvělou záruku 5 let. 



Pánev TitanPOWER 

od 819,-
ø 20 cm. 1 099,- 819,-
ø 24 cm. 1 299,- 999,-
ø 26 cm. 1 399,- 1 079,-
ø 28 cm. 1 649,- 1 299,-

Pro každodenní potěšení
Babičce, sestře nebo snad tatínkovi? 
Kdo rád vaří, ten ocení kvalitní pánve. 
Pánvičky TitanPOWER s nepřilnavým 
povrchem s titanovou vrstvou jsou 
ideální pro dennodenní použití. Jejich 
předností je extrémně vysoká odolnost 
a oděruvzdornost, rychlé a rovnoměrné 
rozložení tepla a masivní provedení, které se 
nedeformuje. Kovové nářadí je nepoškrábe  
a mohou na indukci i do trouby. 



Maličkost 
pro kamarádku
Šperkovnice 
LAGOON, 
třípatrová

199,-

Vonný difuzér 
FANCY HOME 
200 ml. 6 vůní

399,-

Vůně domova
Ty nejlepší vůně domova se linou většinou z kuchyně. 

Vykouzlí je ale i Vonný difuzér FANCY HOME. K dostání je  
6 vůní s vysokým obsahem přírodních esencí. Difuzéry 

jsou v krásných decentních flakonech z masivního čirého 
skla s víčkem z ušlechtilého dřeva. 

Ultrasonický 
zvlhčovač vzduchu 

FANCY HOME  
Zen 4,6 l

2 799,-

1 899,-

Ultrasonická 
aromalampa 
FANCY HOME,  
Rose
1 099,-

849,-

Zen pro tělo i duši
Je známo, že zenová meditace léčí tělo i ducha. Název 
Ultrasonického zvlhčovače vzduchu FANCY HOME Zen se 
inspiroval právě silou zenové filozofie. Pomáhá k celkové relaxaci, 
zvlhčuje ovzduší v domácnosti a přidáním esenciálního oleje 
s ním zažijete i uvolňující aromaterapii. Má 4 stupně intenzity 
páry, časovač provozu, objem 4,6 l pro až 46 hodin nepřetržitého 
provozu, funkci automatického vypnutí a podsvícení v 7 barvách.

Bytový doplněk
Hledáte milý dárek, který se kromě své funkce stane i hezkým 

bytovým doplňkem? Ultrasonická aromalampa  
FANCY HOME Rose vytvoří útulnou domácí atmosféru. Jak 

funguje? Stačí přidat čistou vodu, pár kapek esenciálního oleje 
a obdarovaný si může užívat příjemně zvlhčený voňavý vzduch 

i 7 magických barev, které poslouží jako kolorterapie.

Výrobek 
získal 
ocenění



Razítko s nápadem
Sušenka nebo visačka? Nejen pekařkám a cukrářkám, ale i všem 
kreativním duším věnujte originální dárek Razítko na sušenky 
DELÍCIA, 6 vánočních motivů. Kromě základní funkce výroby 
sušenek s ním vytvoří třeba milé osobní visačky na balíčky.

Nepostradatelný parťák
Užitečným a hodnotným dárkem pro vaše blízké bude i Stolní 
mixér PRESIDENT 1,8 l. Umí výborné koktejly a smoothie, 
přesnídávky nebo palačinkové těsto. Tento vysoce kvalitní mixér 
disponuje mimořádně ostrými noži, plynulou regulací otáček, 
funkcí pulzního mixování, příkonem 1 800 W a tichým chodem.

Razítko na sušenky 
DELÍCIA, 6 vánočních 
motivů

359,-

Čerstvá káva  
pro vaše milované 
Mlýnek na kávu 
GrandCHEF

799,-
Stolní mixér 
PRESIDENT 1,8 l
3 899,-

3 099,-

Výrobek 
získal 
ocenění



Fakt velký dárek
Je snem mnoha kuchařek i kuchařů! Učiňte vaši 

blízkou osobu, která po něm touží, opravdu šťastnou, 
a nechte ji rozbalit pod stromečkem pomocníka všech 

pomocníků – Kuchyňského robota PRESIDENT. Kromě 
pořádného výkonu má v dodávaném příslušenství 
hned několik nástavců, které se obvykle prodávají 

samostatně. A to se vyplatí!

Kuchyňský  
robot PRESIDENT
14 990,-

11 890,-

Zdravý dohled
Všichni přejeme našim nejbližším především zdraví. Někdy je ale třeba kromě pevné vůle 
v rámci zdravého životního stylu i malý dohled a kontrola. Obojí poskytne Digitální osobní 
váha LAGOON, která spolehlivě zmapuje udržování optimální hmotnosti. Její nosnost 
je 180 kg a má paměťové profily až pro 10 členů domácnosti. Kromě tělesné hmotnosti 
měří podíl tělesného tuku, vody, svalové hmoty a hmotnost kostní tkáně. Zobrazuje také 
bazální metabolismus a index tělesné hmotnosti BMI.

Drink nebo dezert
I zdánlivě běžné věci mohou velmi potěšit. Pokud 
máte své blízké „přečtené“ a víte, že ocení hezké nové 
skleničky, máme pro vás Sklenice myDRINK Style  
v 6dílné sadě ve dvou velikostech, které skvěle  
poslouží nejen na nápoje, ale i na tolik  
oblíbené dezerty ve skle.

 novinka 
Digitální osobní 
váha LAGOON

1 149,-

 novinka 
Brzy v prodeji
Sklenice myDRINK 
Style 500 ml, 6 ks

499,-
 novinka 
Brzy v prodeji
Sklenice myDRINK 
Style 350 ml, 6 ks

399,-

•  masivní celokovový robot
s kultivovaným chodem

•  silný výkon 1 500 W
•  součástí nerezová mísa o objemu 6 l
•  6 rychlostí nastavení otáček
•  funkce pulzního pohonu
•  stabilní, pevná a odolná konstrukce
•  vzhled broušeného matného kovu

Silný výkon, bohatá výbava



High-tech konvice pro náročné
Rychlovarná konvice PRESIDENT 1,7 l
3 999,-

3 199,-

Blok na nože 
AZZA, se 6 noži
3 599,-

2 799,-

 novinka 
Pánev hluboká 
čtvercová PRESIDENT 
Stone s poklicí, 
28 × 28 cm

2 199,-

Exkluzivní design
Některé dárky potěší krátce, jiné dělají radost 
dlouho nebo dokonce napořád. K těm určitě patří 
Blok na nože AZZA, se 6 noži, které se pyšní vysoce 
odolnou a dokonale ostrou čepelí z japonské oceli. 
Také design soupravy je výjimečný, stejně jako 
nadstandardní 10letá záruka.

Výrobník sycených  
nápojů myDRINK
3 899,-

2 699,-

Nekonečno bublinek 
Dárek do každé domácnosti. Tak by se dal charakterizovat 
Výrobník sycených nápojů myDRINK s odšťavňovačem, který 
využijí všechny věkové kategorie. Speciální technologie výrobníku 
umožňuje sytit šťávy i alkoholické nápoje přímo v láhvi. S pomocí 
odšťavňovače vymačkáte čerstvé citrusy rovnou do láhve.

Odolné jako kámen
Nádobí PRESIDENT Stone bude cenným a hýčkaným 
darem pro toho, kdo často a rád vaří. Kromě perfektních 
užitných vlastností, především extrémně odolného 
nepřilnavého povrchu, zaujme svého nového majitele  
i vzhledem neleštěného přírodního kamene.



FANCY HOME

Stones
Interiérové doplňky z prvotřídní glazované  
keramiky FANCY HOME Stones jsou inspirovány 
ladnými oblými tvary lávových kamenů. Tuto linii, 
kterou vytvořila designérka Darja Škodová z Design 
centra TESCOMA, charakterizuje čistý jednotný 
design a úsporná barevnost v podobě bílé a šedé. 

Aromalampa  
FANCY HOME Stones
šedá, bílá

479,-

Linie získala 
ocenění



Obal na květináč
FANCY HOME Stones
šedá, bílá
malý. 149,- 115,-
velký. 379,- 

 novinka 
Solnička a pepřenka 
FANCY HOME Stones

299,-

 novinka 
Stojánek na ubrousky 
FANCY HOME Stones
šedá, bílá

249,-

 novinka 
Brzy v prodeji
Ohřívač na konvice 
FANCY HOME Stones
bílá

669,-

Keramický 
difuzér 
FANCY HOME 
Stones
šedá, bílá
369,-

289,-

Stojánek  
na čajové svíčky 
FANCY HOME 
Stones 2 ks
šedá, bílá

279,-

Aromalampa  
FANCY HOME 
Stones
šedá, bílá

479,-

Oválný nízký květináč 
FANCY HOME Stones
šedá, bílá
699,-

549,-

Inspirováno oblázky
Bílá solnička a šedá pepřenka ve tvaru oblázků s barevně  
i tvarově sladěným stojánkem na ubrousky přinášejí oblíbenou 
linii FANCY HOME Stones na jídelní stůl.

Na čaj nejen o páté
Na pomezí mezi bytovými doplňky a vybavením kuchyně je 
elegantní ohřívač na čajovou konvici, kompatibilní se všemi 
konvicemi na čaj z našeho sortimentu. Jedna až dvě čajové 
svíčky udrží čaj teplý a zároveň vytvoří příjemnou  
a útulnou atmosféru. 

Konvice  
MONTE CARLO  
1,5 l, s vyluhovacím 
sítkem
3 barvy

499,-

Váza 
FANCY HOME Stones
šedá, bílá
17 cm. 399,-
23 cm. 649,-



Klidné Vánoce
S přípravou svátečního cukroví, těsta na vánočku 
i domácí majonézy do bramborového salátu vám 

pomůže Kuchyňský robot PRESIDENT.

Pohoda a klid jsou však důležitější než 
úklid a pečení. Proto si v adventním období 

najděte především čas sami pro sebe. 

Produktové video  
na tescoma.cz




