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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: PARNÝ ODŠŤAVOVAČ 
 
Výrobok:  Parný odšťavovač s hadicou a sklenenou poklicou 
 
Kód výrobku: 227757200 
 
Výrobca: Vitalo 

 
 
Sme veľmi radi, že ste si vybrali tento výrobok a chceli by sme Vám poďakovať za vašu 
dôveru. Starostlivo dodržujte nasledujúce pokyny, uschovajte si tento návod pre budúce 
použitie. 
 
 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 

•   Nevhodné použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu vedie ku strate záruky. 
•   Vápenaté zvyšky, ktoré môžu časom vzniknúť, odstránite octovou vodou alebo obvyklým 
odvápňovacím prostriedkom. Potom je vyvarte v čistej vode. 

•  Nepoužívajte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívne stranu špongie ani 
brúsne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch. 

•   Dierovaná nádoba na ovocie môže mierne zmeniť farbu vďaka kyselinám z extrahovaného 
ovocia. To neznamená nižšiu kvalitu alebo vadu odšťavovača. 

•  Povrch nádoby na ovocie je hladký a tak sa ľahko čistí. Je však nutné vyhnúť sa použitiu 
umývacieho prášku, lebo inak bude povrch drsný a budú sa na ňom usadzovať nečistoty. 

•   Počas prevádzky nesmie dôjsť k odpareniu vody v spodnej časti odšťavovača. V takom 
prípade dôjde k deformácii dna hrnca a poškodeniu jeho povrchu. 

•   Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým 
alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Ibaže sú 
pod dohľadom osoby zodpovednej za ochranu osôb alebo od tejto osoby dostali pokyny, ako 
zariadenie používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so 
zariadením hrať. 
 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 
V parnom odšťavovači môže byť v rámci jednej operácie 3-4 kg ovocia, pre časovo nenáročnú 
prípravu, odšťavovania. Bobule a kôstkoviny nie je potreba vypeckovávat. Jablká a hrušky 
nakrájajte na kúsky a možno ich ponechať v šupke aj s jadrami. Spotreba cukru, viz. tabuľka 
2, ale môže tiež byť spracované bez prídavku cukru. Dno nádoby odšťavovača zo ¾ zaplniť 
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vodou a priviesť k varu. Potom dať ovocný kôš a pokrievku. Po asi 40 až 60 minútach varenia 
môžete vypúšťať šťavu z nádoby pomocou nastaviteľnej vypúšťacej hadice do pripravených 
fliaš. Musíte naplniť až po okraj a okamžite uzavrieť najlepšie gumovými krytkami. Dobrú 
chuť majú aj šťavy, ktoré boli vyrobené zo zmesi rôzneho ovocia. 
 
 

Výroba želé  
 
Ovocné šťavy sa používajú aj na výrobu želé, pretože obsahujú veľa želírovací prostriedkov 
(pektín). Bohatá na tieto látky sú jablká, ríbezle, brusnice. Zvážte šťavu bez pridaného cukru, 
s cukrom (pozri tabuľku 2), zamiešajte a varte. Želé bude pripravené za cca. 7 minút. Varte 
vždy len malé množstvo (asi ½ litra). Čím kratšia doba varenia, tým je jemnejšia chuť. 
 

Šťavy zo zeleniny  
 
Zeleninové šťavy, rovnako ako ovocné džúsy obsahujú cenné živiny a stavebné materiály. 
Okrem pitie zeleninové šťavy sa tiež dobre hodí na ochutenie a obohatenie polievok a 
omáčok. 
 

Niektoré príklady: 
- uhorky nakrájame na kúsky, parný čas: 45 minút 
- repa, parná doba: 60 minút 
- Paradajky nakrájame na malé kúsky, parný čas: 45 minút 
- Odšťavovanie cibule so šupkou, nakrájame, parná doba: 60 minút 
 
 

Čistenie  
 
Ak sa objavia matné škvrny alebo časom tenký povlak, potom je to kvôli minerálnych látkam 
ktoré sú obsiahnuté vo vode z kohútika. Ak chcete odstrániť, potrieme polovičky citróna cez 
farebné škvrny alebo použiť horúci roztok z 9 dielov vody a jedného dielu octu. 
 

Návod na použitie 
 

•  Naplňte odparovacú nádobu odšťavovača vodou. 

•  Pred každým novým procesom výroby šťavy, znovu naplňte odparovaciu misku vodou. 

•  Umiestnite nádobu na šťavy tak, aby výstupný hadička smerovala na prednú stranu. To 
umožňuje dokonca aj plnenie vysokých fliaš. 

•  Potom umiestnite dierovanou nádobku na ovocie do nádoby na šťavu. Naplňte ovocím 
alebo bylinkami připravenýma na extrakciu a uzavrite pokrievkou. 

•  Po určitej dobe ohrevu sa začne extrahovať šťava. 
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•  Steny aj spodná časť nádoby na ovocie sú perforované tak, aby para mohla preniknúť bez 
prekážok zo všetkých strán. V tomto procese je uvoľňovaná šťava z ovocia, zeleniny alebo 
byliniek a prekvapkáva dierovanou nádobou na ovocie a zhromažďuje sa v zberači šťavy. 

•  Odtiaľ možno šťavou ľahko plniť fľaše pomocou výtokové hadičky a svorky. 
 

 
 
 
Príprava ovocia 
 
•  Zrelé ovocie prináša viac šťavy a intenzívnejšiu vôňu. 
•  Dôkladne umyte a osušte ovocie. 
•  Pridajte cukor podľa požiadaviek receptu do nádoby na ovocie pred extrakciou. Pokiaľ ide 
o ovocné šťavy, ktoré budú následne spracované na želé, nemali by byť pridávané žiadne 
cukry počas extrakčného procesu. Ovocné šťavy z nezrelého ovocia vyžadujú viac cukru. 
Použite nasledujúce pravidlá: 100 až 150 g cukra na 1 kg sladkého ovocia, 200 až 250 g cukra 
na 1 kg kyslého ovocia. 
 

Príprava fliaš 
 

•   Dôkladne vyčistite fľaštičky a opláchnite ich čistou, horúcou vodou. 
•   Pred naplnením môžu byť fľaše tiež predhriatej v horúcej vode alebo v rúre pri teplote 75 
° C. 
•   Vyvarte potrebné korkové alebo gumové uzávery a nechajte ich v blízkosti vody, dokiaľ 
nebudú fľaše pripravené na utesnenie. 

 
Plnenie fliaš 
 
•   Po cca. 30 až 60 minútach odšťavovania (podľa receptúry) je proces dokončený. 
•   Šťava sa musí ihneď umiestnená do pripravených fliaš. 
•   Vložte výstupnú hadičku do hrdla fľaše a otvorte svorku, aby ste naplnili fľašu ovocnou 
šťavou. 
•   Svorka by mala zostať otvorená, pokiaľ nebude fľaša úplne naplnená. Pena, ktorá môže 
vzniknúť pri plnení fliaš môže pretekať. 
•   Po plniacim procesu fľaše utesnite a nechajte ich vychladnúť vo zvislej polohe na mieste 
chránenom pred prievanom. 
•   Potom môžu byť fľaše označené a uložené v chladnej miestnosti vo zvislej polohe. 
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Ďalšie pokyny 
 
•   Dierovaná nádoba na ovocie môže mierne zmeniť farbu vďaka kyselinám z extrahovaného 
ovocia. To neznamená nižšiu kvalitu alebo vadu odšťavovača. 
•  Povrch nádoby na ovocie je hladký a tak sa ľahko čistí. Je však nutné vyhnúť sa použitiu 
umývacieho prášku, lebo inak bude povrch drsný a budú sa na ňom usadzovať nečistoty. 
 
 

Údržba 
 
•  Vápenaté zvyšky, ktoré môžu časom vzniknúť, odstránite octovou vodou alebo obvyklým 
odvápňovacím prostriedkom. Potom je vyvarte v čistej vode. 
•  Nepoužívajte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívnu stranu húbky ani brúsne 
čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch. 
 
Údaje v tabuľkách sú orientačné a mali by byť upravené podľa individuálnej chuti. 
 

TABULKA 1 
Pridávanie cukru do rôznych typov šťavy na 500 g šťavy pre 
 
Jablkové želé                                                   250 g 
Jablkové a čerešňové želé                             375 g 
Jahodové želé                                                  500 g 
Jahody želé                                                       500 g 
Baza želé                                                           375 g 
Ríbezle želé                                                       375 g 
Čierne ríbezle a jahodové želé                      450 g 
Červené ríbezle želé                                        450 g 
Čerešňové želé                                                 500 g 
Slivkové želé                                                     300 g 
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TABULKA 2 
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