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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: SYROVÉ FONDUE BEKA 
 
Výrobok: Fondue syrové sada 9 - dielna 

Kód výrobku: 2277749015 

Výrobca: Beka 

Beka Fondue 

Slovo „fondue" pochádza z francúzskeho slova „rozťápat." Fondue pochádza z 18 storočia, kedy syr a 

víno bolo dôležitým artiklom vo Švajčiarsku. S týmito dvoma základnými surovinami sa dá pripraviť 

výborné jedlo. 

Základné pokyny 

Syrové fondue - vezmite si kúsok chleba a pomocou fondue vidličky ho ponorte do hrnca. Otočte 

kúskom chleba a obaľte ho ľahko v syre. Nechajte chlieb potom odkvapkať a počkajte, až chleba bude 

trochu studenšie. 

Mäsové fondue - nakrájajte kúsky mäsa a dajte ich do horúceho oleja a varte podľa vašich predstáv. 

Použite potom vidličku a namáčajte mäso do omáčky podľa potreby. 

Rybie fondue - rybia fondue je alternatívou k surovému či masovému fondue a je ľahší a menej 

kalorické. 

Čokoládové fondue - prináša Vám príležitosť urobiť si vlastný a originálny čokoládový dezert. 

Namáčajte malé kúsky ovocia, sušienok alebo marshmallow. 

Ako používať fondue set 

Použitie horáka s horiace pastou 

1. Odstráňte viečko ohrievače a otvorte ho otočnými pohybmi od hornej časti ku spodnej časti. 

2. Vyberte vložku - toto urobte, ak budete používať na ohriatie fondue alkohol. 

3. Naplňte horiace pastou do priehradky pre ňu určené. 

4. Zatvorte vrchnú časť priehradky. 

5. Kontrolujte výšku plameňa zboku. 

6. Pozor. Horák sa počas tohto procesu zahrieva! 

7. Na koniec uhaste plameň vekom nad hornú časť horáka. 

Použitie fondue hrnca 

1. Opláchnite fondue hrniec pred prvým použitím. 
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2.  Umiestnite fondue set na plochu so stabilnou teplotou. 

3.  Dajte vývar alebo olej do fondue hrnca. Na urýchlenie procesu môžete rozohriať hrniec na 

strednú teplotu na sporáku. Pozor! Na sporák sú vhodné iba fondue hrnca, u ktorých je to 

uvedené na obale. 

4.  Zapáľte horák a dajte ho do držiaka. 

5.  Na koniec uhaste plameň vekom nad hornú časť horáka. 

Použitie horáka s alkoholom 

1. Odstráňte viečko ohrievače a otvorte ho otáčajúcimi pohyby hornej časti od spodnej časti. 

2. Vlejte denaturovaný alkohol do vložky. 

3. Zatvorte vrchnú časť. 

4. Kontrolujte výšku plameňa zboku. 

5. Pozor. Horák sa počas tohto procesu zahrieva! 

Bezpečnostné upozornenia 

1. • Tuk je samozápalný pri vysokých teplotách. Vylievať vodu do tuku! 

2. • Nepreplňte horák alkoholom či horľavou pastou. 

3. • Nikdy nedávajte fondue hrniec pod plameň, keď je prázdny. 

4. • Majte viečko horáka tak, že môže byť plameň ľahko uhasený. 

5. • Hrniec a podložka sú horúce, používajte prosím ochranné pomôcky (chňapky). 

6. • Fondue s horúcim olejom prosím vždy strážte. 

7. • Fondue, alkohol či horľavú pastu majte mimo dosahu detí. 

8. • Po použití nechajte fondue vychladnúť. 

Recepty 

Syrové fondue (pre 6 osôb) 

 Suroviny: 400g syra Comté, 400 g syra Beaufort, 200 g syra Reblochon, 30 gramov 

masla, 2 strúčiky cesnaku, 0,5 l bieleho vína (suché), 1 lyžica kukuričnej múky, čerstvo 

namleté korenie a soľ, celozrnný chlieb 

 Príprava: Odstráňte okraje syra. Nakrájajte syr na kocky. Fondue panvicu potrite 

cesnakom. Pridajte maslo a panva majte pod nízkym plameňom. Pridajte 1 pohár vína 

a hrsť syra. Nepretržite miešajte syr drevenou vareškou, kým sa syr rozpustí. Teraz 

pridajte zvyšok vína a trochu syra. Keď sa syr rozpustí, pridajte múku a víno a 

zamiešajte so syrom. Pokračujte v miešaní, kým sa syr nerozpustí poriadne a vytvorte 

tam krémovú omáčku. Ochuťte fondue korením, trochu muškátového orieška a 

soľou. Udržujte fondue teplé. Narežte chleba na malé časti a namáčajte ich do 

omáčky vidličkou. Servírujte so šalátom a bielym vínom. 
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Mäsové fondue (pre 6 osôb) 

 Príprava: Budete potrebovať 1 500 g mäsa (mix, bravčové, kuracie, morčacie, 

hovädzie). Nakrájajte mäso na tenké plátky asi 1,5 cm široké. Pre ešte lepšiu chuť si 

môžete mäso predtým naložiť. Pre prípravu mäsových gúľ zmiešajte mleté mäso, 

cesnak, jedno vajce, soľ a korenie. Potom urobte 40 malých guličiek a obaľte ich do 

múky. Dajte ich do fondue hrnca spolu s olejom. Ako prílohu si môžete nachystať 

varenú zeleninu, šalát, hranolky alebo chleba. Najdôležitejšie prílohou je chutná 

omáčka. 

 Omáčka: 1 dl majonézy s 0,5 dl kyslej smotany, pol lyžičky petržlenovej vňate, lyžicu 

nakrájanej pažítky, pol lyžičky mäty a ochuťte soľou a korením. 

Rybie fondue (pre 6 osôb) 

 Suroviny: 2,5 l vody, 50 g rybieho prášku, 500 ml bieleho suchého vína, soľ a korenie, 

akákoľvek ryba (morský čert, losos, pleskáč ...), 3 lyžice olivového oleja, citrón, kôpor. 

 Príprava: nakrájajte rybu na kúsky, pokvapkajte olivovým olejom, červeným korením 

a kôprom. Okoreňte soľou, korením a citrónom, nechajte odležať na pol hodiny. 

Pripravte si vývar - 2,5 l vody, rybieho prášku a 500 ml bieleho suchého vína, potom 

nalejte do fondue hrnca. Jediné, čo je potrebné urobiť je namáčať kúsky ryby do 

vývaru a za niekoľko sekúnd vybrať. 

Čokoládové fondue (pre 4 osoby) 

 Suroviny: 250 g tmavej čokolády, 125 ml šľahačky, 125 ml mlieka, 15 gramov masla. 

 Príprava: rozlámeme čokoládu na kúsky, pridajte šľahačku a mlieko do vodného 

kúpeľa. Zmes dajte zohriať na miernom plameni, kým sa neroztopí. Na konce pridajte 

maslo a zamiešajte do zmesi. Môžete do fondue namáčať kúsky ovocia, sušienky, 

ananás, banán, jahody. 
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