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VÍCEÚČELOVÁ  PEKÁRNIČKA  NOVÉ  GENERACE 
 
 
 

Ota Reiss Vám opět přináší další, ještě dokonalejší, víceúčelovou pekárničku 
 

O. Reiss, 33026 Tlučná 579, Plzeň-sever, tel. 608361678, reiss@tiscali.cz, www.minipekarny.cz 

5690                     8690 Kč                   9690 Kč               11500 
 
 
 
 
 

                NADSTANDARDNÍ   VÝBAVA        -      POUZE  OD  NAŠÍ  FIRMY 
 

A 

Novinka:   Pekárna 
„SANA“ za 5690,- Kč  

s teflon.nádobou+hnětači 
se 7 “superprogramy“ a 
zdvojenými hl.programy. 

 

Možno dokoupit nerez 

příslušenství, autom.řízení 

teplot aj. - viz nabídka.  

 Velká forma z nerezu: 
1750,- 

Velká teflonová forma: 

790,- Kč 

 
 

Novinka: zhotovíme 

nerez nádobu téměř do 

všech typů pekáren  

B 

C 

Možnost nastavení 

ohřevu plynule od 20 

do 230°C bez mezery! 

Sklo-senzorová tlač. 

a nerezové chassis! 
 

 Nerez forma dvojitá: 
 

Pro různé chleby 

v jednom pečení. 

2190,- Kč 

 

Dvojitá teflon. forma: 

790,- Kč 

 

D 

E 

Možnost přípravy 

přírodního kvásku  
 

Kvásek také zasíláme: 

cena+ poštovné = 59Kč  

 
Nerezové hnětače: 

2x320,- Kč 

 

Teflonové hnětače: 

pár: 380,- Kč 
 

F 

G 

 
 
 
 

Tradiční kultury:  
 

 

Tempeh 

Natto  

 

 
 

150Kč/10kg produktu 

150Kč/10kg produktu 

  

 

Nové: „Tempehovač“ 
pro výrobu sýrů tempeh 

s velkou variabilitou 

keramických pokliček: 

1060,- Kč 

 

H 

I 
Nerez miska  

pro tempeh+natto sýry 

a mini chleby: 240 Kč 
 

 
Náhradní keramické 
pokličky- 2 velikosti 

1 pár = 290,- Kč 
 

J 
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K 
Nastavitelná teplota 

dovoluje péci pečivo 

menších rozměrů 

 

 

Jehlový teploměr 
standard: 270,- Kč 

 

L 

M 

„Jsou odvětví, kde je 
pára minulostí. U nás 
je ale budoucností…“ 

 
 

Speciální „parní pečení“ 

už je u nás realitou ! 

 TEPLOMĚR+minutník 
Má jehlový senzor i 

alarm pro překročení 

nastavené teploty. 

Pozor: hlídá až do 99h. 

                     630,- Kč 
 

N 

O 
Umožňuje zhotovit 

jogurty aj. Zajímavé 

výrobky z kultur  

 

 NOVÉ:profi-teploměr  
pro automatickou 

korekci kvasných teplot 

(hlavně pro sýry tempeh, 

natto, jogurty apod.) 

+úprava připojení 

k pekárně:  1500 Kč  

P 

Q 

Vakuová sada 1190,- 
10 kovových víček 

     3 univerzální víčka 

- různé velikosti víček 

- unikátní ukazatel  

  správného vakování 
 

 
Parní + spoř. pokličky 

 

Chléb zjemní a pečení 

zkrátí asi o 1/3 !  

Vhodná pro všechna 

těsta pár 280,- Kč 

R 

S 

OCHOČTE SI VIRY 
– diety-omyly-podvody. 
O nejnovějších výzkumech v 

tradičních praktikách, ale i o 

častých zdravotních násled-

cích „zdravé“ výživy. Cena 

včetně poštovného 290Kč  

 
Náročnějším nabízíme 

domácí keramické 

mlýnky s korundovými 

kameny 

již od 7650,- Kč 
 

T 

U 

Praktická kuchařka a 

„pekařka“ pro náročné 

„bio-gastronauty“. 

Výběr receptů pro zdr. 

kuchyni bez i s  

moderní technikou!  

56 stran B5,  150 Kč 
 

 

Mikro-váha do kapsy 

pro kultury, byliny, 

koření sůl či šperky! 
 

Setinová         590,- Kč 
Tisícinová       890,- Kč 

 

V 

W 

 „Makroidiotika“ od 
T.Kikuchiho z Brazílie. 

Další z žáků Ohsawy. 

Jedná se o publikaci 

ze semináře z roku 

1989.    Cena 50,- Kč.  

 

Bagetovač: 590,- Kč 

 

X 

Y 

Pořádáme kurzy 
aktivního života, 

makrob.+veget.vaření 

poradenská činnost 
zdravým i nemocným 

 

 
SUPER NOVINKA:  
Bezprašné mikro-síto 
pro chleba 3.generace! 

 
 

Pro oddělení lepivé 

prachové mouky  

Ruční práce: 1850,- 
 

 

Z 
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Vodní filtr OASA je stále úspěšný                                    Cena 1190,- Kč 

 

Vodní filtr Oasa FAM1 slouží k odstraňování širokého 
spektra cizorodých látek z pitné vody. Je určen k úpravě 
toho podílu pitné vody, ze kterého připravujete nápoje nebo 
pokrmy. Tento filtr je "šitý na míru" kvality českých a 
slovenských pitných vod. Mimořádně velký objem sorpčních 
hmot filtru je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké 
účinnosti. Kvalitní pitnou vodu tak lze získat velmi levně! 
POZOR: přefiltrovanou vodu lze v konvici rovnou vařit! 

 

Z vody odstraňuje: ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v 

zemědělství (herbicidy, insekticidy, fungicidy), organických sloučenin chloru (bifenyly (PCB), 

chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...), aromatické uhlovodíky (fenoly a jejich deriváty, 

benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...), zbytky přírodních organických látek 

prošlých vodárenskou úpravou a řadu dalších škodlivin s toxickými a karcinogenními, účinky. 

 

Vývoj víceúčelové pekárničky již trvá více jak 15 let ! 
 
 

Dle našeho zjištění má „průmyslový“ chléb několik desítek technologických chyb. Jedná 
se o prohřešky vážně zhoršující naše zdraví. To nás vedlo k sestavení nových receptů 
vycházejících z tradic různých dlouhověkých národů a nejnovějších poznatků 
západního výzkumu. 
 
 

A proč mlýnek ?? 

 
 

-       Protože se stanete nezávislí na prodejnách, kde nelze snadno „pekařské“ mouky sehnat 
-       Protože můžete nakupovat obilí ve větším balení  
-       Nemusíte dbát na záruční lhůtu obilovin – celé zrno zůstává zdravé desítky let 
-       Pro velkou trvanlivost můžete nakupovat ve větším balení a tím i velmi LEVNĚ 

-       Snadno dosáhnete limitu nákupu bio potravin pro dopravu zdarma 

-       S naším mlýnkem dostanete i informace o nejkvalitnějším bio-pekařském obilí 
 

 
.  
    F21 250W                 Sana-masiv 360W         XL-Plus 600W 
 Cena 7.650,-Kč                   10.990,-Kč                    20.218,-Kč 
Pozor, u nás je již možné objednat nerezovou mlecí komoru do 

vybraného mlýnku v ceně 1190 až 1500 Kč!  
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Další novinka od nás: Domácí vakuová sada  
 

        VIDEO UKÁZKA: https://youtu.be/i-4ofvbqF2s  
 

Konzervace potravin vakuováním prodlužuje dobu trvanlivosti bez použití umělé chemie 3 až 5x.        

V mrazničce tak lze prodloužit uchovávání potraviny např. ze 6 měsíců až na 3 roky!  

Vakuování není vhodné jen v domácnosti, ale i na svačiny, výlety či dovolené. V této sadě se 

opakovaně používají vakuová víčka a skleněné nádoby z různých zavařenin, které se jednoduše využijí 

pro vakuování.  

Pokud se vakuové nádobky využívají na cestování, nemusíme je již vozit celé zpět, ale můžeme si 

ponechat jen samotná víčka. Tak je používání vakuové sady nejen velmi pohodlné, ale i levné. 

Jde o nejběžnější zavařovací sklenice o objemu 0,75 l a 0,3 l. Se stejným průměrem víček se vyrábějí 

také sklenice s jiným objemem – cca od 0,1 do 1 litru). Na větší sklenice s větším prů-měrem (např. 

velké sklenice od okurek, různé dózy, misky, hrnce ap.) lze využít univerzální víčka. 

Zde již nemusíme používat žádné plastové dózy, jak tomu často bývá u podobných zavařovacích 

zařízení. Umělé plasty jsou totiž pro zdraví člověka a živé přírody vždy více či méně rizikové.   

 

• Co je vakuování? 
    Hlavní zkázu potravin zapříčiňuje vysoce reaktivní kyslík a nežádoucí mikroorganismy, které jej 

potřebují k životu. Odsátí vzduchu, hl. kyslíku, a velké snížení tlaku a vlhkosti v nádobě zajistí další 

ztrátu několika podmínek pro život zkázutvorných mikroorganismů. Snížená činnost nežádoucích 

bakterií, plísní, mikrobů, enzymů nebo různých škůdců prodlouží čerstvost     

a trvanlivost téměř všech potravin.  

 

• Proč vakuovat? 
Protože vakuování poskytuje účinnou ochranu. 

    Protože potraviny balené ve vakuu jsou chráněné před zkázou. 

    Protože nevysychají a neztrácejí hmotnost. 

    Protože nemění výrazně chuť, barvu ani strukturu. 

Protože potraviny zůstanou déle čerstvé, svěží a déle použitelné. 

    Protože v lednici zabraňuje mísení zápachů. 

 

• Co vše lze vakuovat? 
- Suché potraviny: porušená zrna obilovin (nejrůznější mouky, vločky, sušenky, 

těstoviny), luštěniny sušené houby, ovoce, čaj, kávu, koření…  

-  Mokré potraviny: různé marmelády, ovoce, zeleniny, mléč. výrobky… 

-  Tekuté potraviny: polévky, omáčky,  šťávy,  mošty, mléko, oleje – zvláště  panenské  BIO. 

-  Maso: i pro masa je vakuovač jako stvořený. Výrazně prodlužuje jejich čerstvost a  křehkost.  

   Praktické využití našlo i při marinování, protože snížený tlak zvětší póry a podstatně zrychlí nasátí  

 

 
 

Příslušenství:                                                                                     Cena sady s 13 víčky 1190,- Kč  

 
 
 

Ruční odsávačka, 3 univerzální a 10 kovových víček, 13 silikonových ventilků, parafínový olej. 

       
       

 

Vyrábí:   www.minipekarny.cz,  patent Ota Reiss,  reiss@tiscali.cz, tel.:  608361678  
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  KE  GRILŮM 

 

VÝROBEK POZNÁMKA CENA 

 

Keramický gril klasik   

+programátor 
plocha desek A4 

 
2990 

 

Keramický gril malý   
+programátor 

plocha desek A5 

 
1999 

 

Samostatný programátor  
ke grilům 

230V, 3600W, 16A 1390 

 

 

USB připojení  
k programátorům 

Pro automatickou korekci 

teplot 
390 

 

 
 

Speciální řídící teploměr s 
USB kabelem 

Pro automatickou korekci 

teplot 
1190 

 

 
 

„Věčná“ dobíjecí baterie  
ke speciálnímu teploměru 
(typ bateri: Lion) 

Nabíjí přes USB kabel 150 

 

Nerez miska na chleba, 
sýry apod. 
pro oba typy grilů 

23 x 15 x 3cm (např.  

pro max.500g těsta) 
240 

 

 
 

Nerez poklička Pro běžné i parní pečení 150 

 


