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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: PÁNEV BEKA 
 
Výrobok:  Panvica Wok, 30 cm, vhodná aj pre indukciu, hypoalergénne, energeticky úsporná, model 

Vita 

Kód výrobku: 227749050 

Výrobca: Beka 

Pred použitím 

Odstráňte z panvice všetky papiere a etikety (pre odstránenie môžete použiť acetón alebo rastlinný 

olej). 

Techniky varenie 
Stir Fry: Najprv si všetko nakrájajte na malé kúsky. Potom zmažte 1-2 minúty nad vysokým 
plameňom, nepretržite miešajte. Mäso a zelenina môžu byť varené oddelene a potom ich môžete 
ohriať dohromady vo woku a zmiešať s omáčkou. 
 
Dusenie 
Varte jedlo v omáčke, prikryté pokrievkou a nad nízkym plameňom. Pravidelne miešajte, tak aby sa 
kusy jedla neprichytávali  k panve. 
 
Vyprážanie 
Zmažte jedlo obalené v cestíčku na oleji. Doba vyprážanie závisí na veľkosti kúskov jedla. Akonáhle 
bude cestíčko zlatisté, vyberte jedlo z panvice a odkapajte na obrúsku. 
 
Varenie v pare 
Položte jedlo do uzavretého bambusového košíka. Umiestnite košík do woku nad vriacu vodu, 
prikryte panvicu pokrievkou a nechajte variť. 
 
Marinovanie 
Naložte si jedlo do čínskej aromatické marinády, ktorá sa skladá zo sójovej omáčky, ryžového vína 
(saké) a pšeničnej múky. Po uležanie dajte jedlo na panvicu wok. 
 
Recept na kuracie prsia s ryžou, zeleninou a bazalkou (pre 2 osoby) 
 
Suroviny: 
360 g kuracích pŕs, 2 malé kúsky zázvoru, 1 strúčik cesnaku, pol červenej a žltej papriky, 1 mrkva, 1 
malá cuketa, 3 jarné cibuľky, 8 lístkov thajskej alebo normálne bazalky s citrónovou kôrou, 1 lyžička 
Sambal Olek, 2 lyžičky sójovej omáčky , 1 lyžica rastlinného oleja, 1 lyžica soli, 1 lyžička kukuričnej 
múky, 250 predvarené ryža basmati alebo čínskej ryže, 3 lyžičky oleja 

 
Príprava 
Ostrúhajte zázvor a nakrájajte ho na kúsky a dajte do misy. Olúpte cesnak a nakrájajte ho. Primiešajte 
sójovú omáčku a lyžičku rastlinného oleja (najlepšie sezamového). Pridajte soľ a kukuričnú múku. 
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Umyte a osušte kuracie prsia a nakrájajte ich na rezance. Zmiešajte s marinádou z misky. Očistite 
jarnú cibuľku, vyhoďte zelenej časti a nakrájajte ich na osem dielov (podľa veľkosti). Umyte papriku a 
odstráňte bielej časti. Nakrájajte papriku na tenké rezance. 
 
Rozpáľte na woku olej a osmažte za stáleho miešania zeleninu. Nepridávajte vodu. Po dvoch 
minútach, kedy je zelenina na panvici, pridajte mäso s marinádou a povarte ich dohromady ďalšie 
dve minúty. Potom pridajte predvarenú ryžu a varte ďalšie tri minúty.  
 
Pokrm zmiešajte s lístkami bazalky a pridajte Sambal Olek. 
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