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Smaltované nádobí s retro designem
Kvalita a funkčnost
smaltovaného nádobí
je prověřena staletími.
Veronika Doležalová
Pokud ještě těsně před Vánocemi řešíte otázku dárků,
možná pro vás máme ten nejlepší tip. Pořiďte si do domácnosti smaltované nádobí. To
má v kuchyni místo již po dlouhá léta, i když dnes potkáme
na trhu velkou konkurenci.
Nemusíte mít celou sadu,
stačí třeba jeden hrnec – určitě poslouží a zároveň potěší.
Kvalitní smaltovaný hrnec by
vždy měl být vyroben z plechu
silného minimálně jeden milimetr. Jen tak bude věrně sloužit nejen vám, ale ještě vašim
dětem a vnoučatům.
Smaltovaný hrnec po celá
léta nezmění své vlastnosti,
neboť vrstva smaltu se chová
jako sklo, to znamená, že se nepřipálí, nepoškrábe a zachová
si svůj lesk a krásu téměř na
věky.
Při přípravě většiny pokrmů
dochází k mnoha chemickým
reakcím, kdy vznikají sloučeniny a uvolňují se prvky – zejména kovy – které negativně
ovlivňují kvalitu připravované stravy. Tyto látky se právě
přípravou stravy dostávají do
těla a mohou ohrožovat naše
zdraví. Při styku připravova-

účel a styl. Smaltované nádobí má výborné funkční vlastnosti i zajímavý design. 
ných pokrmů s těmito škodlivinami dochází také k výraznému poklesu kvality vitaminů
a minerálů, které jsou v jídle
obsaženy.
To však neplatí o vaření ve
smaltovaném nádobí – vrstva
smaltu kov izoluje od přímého
styku s potravinami a zabraňuje tak vzniku nežádoucích
chemických reakcí.
Další výhodou smaltového
nádobí je jednoduché čištění.
Hladší a kompaktnější povrchy

výhody smaltového
nádobí
• Absolutní zdravotní

nezávadnost
• Vynikající tepelné
vlastnosti
• Dlouhá životnost
• Úspora energií
• Retro nádech

lze čistit snáze, stejně jako ty,
které jsou méně opotřebované.
Pokud si myslíte, že smaltované nádobí, patří do starého železa, tak jste na velikém
omylu. Smalt se používal pro
výrobu nádobí již ve starověké
Číně, odkud se postupně dostal
i do Evropy. Byl nesmírně oblíben především díky jeho dlouhé životnosti a vynikajícím
vlastnostem při vaření.
Tradiční baštou výroby
smaltovaného nádobí jsou

Foto Veronika Doležalová
i České Budějovice, v nichž se
počátky smaltování datují do
roku 1893. Všichni z nás jistě
ochutnali pokrmy připravené
v nádobí značky Sfinx, na níž
v současnosti navazuje svou
produkcí firma Belis.
Jedinou cestou, jak česká
smaltovna může čelit obrovské
zahraniční konkurenci je ta
nejvyšší kvalita za rozumnou
cenu. Tímto směrem se Českobudějovičtí vydali a své místo
na trhu získali.
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