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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: STROJČEK NA CESTOVINY IMPERIA 
 
Výrobok: Strojček na rezance a cestoviny, Imperia 
 
Kód výrobku: 227703500 
 
Výrobca: Imperia 
 
So strojčekom Imperia si môžete pripraviť sami doma čerstvé rezance. Značka Imperia pochádza z 
Talianska, kde má dlhú tradíciu pripravovania vynikajúcich čerstvých domácich rezancov pre celú 
rodinu. Výroba domácich rezancov je zábava a môžete pri tom použiť svoju fantáziu. 
 
Strojček Imperia možno využiť na výrobu šiestich rôzne širokých cestovín a dvoch druhov Tagliatelle a 
Fettucine 
 
Príprava strojčeka 
 
Strojček upevnite pomoci špeciálnych zvierok na stôl a nasaďte kľučku do otvoru valca. Ak strojček 
používate prvýkrát, mali by ste ho vytrieť suchou handričkou, aby ste odstránili prípadné zvyšky oleja. 
 
Príprava cesta 
 
Množstvo pre asi 6 osôb, prísady: 500 g múky z mäkkej pšenice a 5 vajec (vajcia možno tiež nahradiť 
pohárom vody). Pre prípravu cesta "al dente" treba zmiešať 250 g múky z mäkkej pšenice s 250 g 
múky z tvrdej pšenice. Nesoľte! 
Dajte múku do misy a doprostred vylejte vajcia. Pomocou vidličky vajcia dôkladne premiešajte s 
múkou. Takto získané cesto teraz dobre prohnětejte rukami, až vnikne homogénna hmota. 
Ak je cesto príliš suché, treba primiešať trocha vody, ak je však príliš mäkké, môžete ich zahustiť 
trochou múky. 
Dobré cesto by sa nemalo rozhodne lepiť na ruky. 
Teraz vyberte cesto z misy a položte ich na ľahko pomúčenú dosku. 
Potom cesto nakrájajte na malé kúsky. 
Tip: Nepoužívajte vajcia priamo z chladničky. 
 
Pokyn 1: Keď rezacie valce cesto nereže, je to tým, že je príliš mäkké. V takom prípade odporúčame 
primiešať trochu muchy a cesto nechať prejsť ešte raz hladkými valcami. 
 
Pokyn 2: Ak je cesto predsa len príliš suché, a preto je vojne nezachytí, môžete pridať trochu vody a 
cesto opäť nechať prejsť medzi hladkými valcami. Teraz položte rezance na obrus a nechajte e aspoň 
jednu hodinu oschnúť. Také cestoviny môžete uložiť na 1-2 týždne na chladnom a suchom mieste.  
 
Rezance sa varí v dostatočnom množstve vriacej osolenej vody (asi 4 litre na kilogram rezancov). 
Podľa toho, ako je cesto silné, sa čerstvé rezance uvarí za 2-5 minút. Pri varení cestoviny opatrne 
miešajte a nakoniec zlejte. 
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Farebné rezance 
 

 Zelené: Špenátové rezance. Uvarte špenát, tak aby z neho bola dobro vyzerajúci kaša (500 g 

múky a 250 g špenátu) 

 Červené:  Paradajkové rezance. Povarte krátko paradajkový pretlak, osoľte a okoreňte, na 

100 g pretlaku pridajte vždy lyžicu múky. Obdobne môžeme využiť aj u prípravy iných 

omáčok - ako napríklad s kakaom, šafranom, červenou repou apod. Vezmite do úvahy, že u 

niektorých je potrebné pridať viac múky ako u paradajkovej omáčky. 

 
Údržba strojčeka 
 

1. Ak chcete vybrať rezné ústrojenstvo strojčeka, musíte tento diel nadvihnúť a vysunúť von 

pozdĺž klzné lišty. Pri montáži príslušenstva strojčeka musíte postupovať v opačnom poradí. 

2. Pri používaní je treba občas vyčistiť stieracie zariadenie pod valcami kusom papirové 

kuchynské utierky.  

3.  Po použití strojček vyčistite pomocou štetca a drevené tyčinky. 

4.  Pred čistením vnútra strojčeka je nutné odstrániť plastový ochranný kryt. 

5.  Ak je to nutné, namažte konca rezacích valcov trochou vazelínového oleja. 

6.  Nikdy nečistite vojne nožom ani nenechávajte prechádzať handričku. 

7.  Nikdy neumývajte strojček vo vode ani v umývačke riadu. 

Čistenie 
 

Po použití môžete vyčistiť strojček pomocou suchej handry alebo čistiaceho kefky. Strojček nesmie 
prísť do kontaktu s vodou, pretože oceľové časti by mohli pri styku s vodou oxidovať. 

 

Tieto pokyny k údržbe si uschovajte. 
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