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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: PARNÉ ODŠŤAVOVAČ 

 
Výrobok: Parné odšťavovač s hadicou a sklenenou pokrievkou, nerez, vhodné aj pre indukciu 

Kód výrobku: 227757200 

Výrobca: Gastro 

Príprava ovocného džúsu 
V parnom odšťavovači môže byť v rámci jednej operácie 3-4 kg ovocia, pre časovo nenáročnú 
prípravu, odšťavovanie. Bobule a kôstkoviny nie je potreba vypeckovávat. Jablká a hrušky nakrájať na 
kúsky a možno ich ponechať v šupke is jadrami. Spotreba cukru pozri tabuľku 1, ale môže tiež byť 
spracované bez prídavku cukru. Dno nádoby odšťavovača zo ¾ zaplniť vodou a priviesť k varu. Potom 
dať ovocný kôš s pokrievkou. Po asi 40 až 60 minút 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. 
Príprava ovocného džúsu 
V parnom odšťavovači môže byť v rámci jednej operácie 3-4 kg ovocia, pre časovo nenáročnú 
prípravu, odšťavovanie. Bobule a kôstkoviny nie je potreba vypeckovávat. Jablká a hrušky nakrájať na 
kúsky a možno ich ponechať v šupke is jadrami. Spotreba cukru pozri tabuľku 1, ale môže tiež byť 
spracované bez prídavku cukru. Dno nádoby odšťavovača zo ¾ zaplniť vodou a priviesť k varu. Potom 
dať ovocný kôš s pokrievkou. Po asi 40 až 60 minút 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 pitia 
zeleninové šťavy sa tiež dobre hodí na ochutenie a obohatenie polievok a omáčok. 
  

Niektoré príklady: 
- Uhorky nakrájame na kúsky, parný čas: 45 minút 
- Repa, parný doba: 60 minút 
- Paradajky nakrájame na malé kúsky, parný čas: 45 minút 
- Odšťavovanie cibule so šupkou, nakrájame, parný doba: 60 minút 
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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 polky citróna cez farebné škvrny alebo 
použiť horúci roztok z 9 dielov vody a jedného dielu octu. 
 
Údaje v tabuľkách sú orientačné a mali by byť upravené podľa individuálnej chuti. 
 

TABULKA 1 
 

Druh ovocia Cukor na 1 kg 
ovocia 

 
hotový džús 

 
Šťava na riedenie 

Parné čas 
v minútach 

Jablká 30 - 50 g 100 g 60 – 75 

hrušky 50 g 100 g 60 

Černice 100 g 150 – 200 g 30 

Jahody 50g 100 g 30 

Čučoriedky 100 g 200 g 45 

Maliny 50 g 150 g 30 

Baza 90 – 100 g 200 – 250 g 30 – 45 

Rybíz 150 – 200 g 200 – 250 g 45 – 60 

broskyne 50 g 100 g 45 

Blumy 50 – 100 g 200 g 45 

Rebarbora 200 g 250 – 300 g 30 – 50 

Višne 50 – 100 g 200 g 45 

Čerešne 50 g 100 g 45 

Egreš 50 – 100 g 150 – 200 g 45 – 60 

Hrozno 50 g 100 g 45 

Slivka 30 – 50 g 100 g 45 
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