OptiCook

PLINSKI ŽARI GORENJE
SUPER PREDNOST

5x gorilnik
iz nerjavnega
jekla
SUPER UPORABNOST

4x kolesa
1x litoželezna
plošča
1x litoželezna
rešetka
SUPER UČINKOVITOST

Direktna
in indirektna
peka

Ena, dva, tri… že na vrtu diši!
Profesionalni kuhar? Nič lažjega. Zunanji žar OptiCook
Gorenje je prava izbira za pripravljanje hrane na žaru.
Ta zunanji žar je idealen za uporabo na vrtovih, terasah,

kampih, vikend hišah... Omogoča enostavno uporabo in
peko. Različne funkcije omogočajo pripravo prvovrstne
hrane.

Prednosti žarov:
• Prižiganje gorilnikov je zanesljivo.
• Litoželezna plošča in rešetka se čistita enostavno.
• Vgrajen pokrov omogoča peko kot v običajni pečici.
Uporabite lahko tudi raženj.
• Temperaturni indikator olajša peko.
Hrana bo na koncu vedno prav pečena.

Priporočilo:
Žar po uporabi redno čistite in zaščitite s pokrivalom. Še toplo površino očistite z žično ščetko. Občasno preverite in s ščetko očistite morebitne zamašene luknje
na gorilnikih, za učinkovitejše pečenje. Zelo priporočamo redno praznjenje in čiščenje zbiralca maščob.

Nasvet za boljšo peko:
• Direktna peka je primerna za meso s krajšam časom
pečenja (steaki, hamburgerji, kotleti jagenjčka, ribji file,
piščančja prsa, morski sadeži, zelenjava…).
Pri tem jedi postavimo direktno nad plinski gorilnik.
• Indirektna peka je primerna za večje, manj mehko meso,
ki ga je potrebno peči počasi (pečenka, cel piščanec,
rebrca…).
Jedi ne pečemo direktno, ampak ob strani oz. na zgornji
rešetki, kjer se hrana peče počasneje.
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Stranski gorilnik
iz nerjavnega jekla

Temperaturni
indikator

Dve stranski
odlagalni površini

Integriran stranski gorilnik omogoča pripravo
različnih omak, peko krompirja in celo pripravo
juhe.

Raznovrstna hrana potrebuje različno temperaturo
za peko. Temperaturni indikator omogoča lažji
nadzor temperature in najboljši rezultat pečenja.

Stanski površini sta namenjeni posodi, kamor
odlagamo pripravljeno hrano, kot tudi priboru za
pečenje.
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•K
 uhalna površina: 73,8 x 43,4 cm
•1
 x litoželezna plošča in 1x litoželezne rešetke
• 4x gorilniki iz nerjavnega jekla: 4 x 3,5 kW (1)
•M
 reža za indirektno peko (2)
•1
 x stranski gorilnik iz nerjavnega jekla: 1 x 3,2 kW (3)
• Temperaturni indikator (4)
• Enostaven in varen elektronski vžig (5)
• 4 kolesa (2 z zavoro, 2 brez zavore) zaradi velikosti in teže žara
omogočata enostavno in hitro premikanja kamorkoli želimo. (6)
• Omarica za shranjevanje (7)
• 2 stranski odlagalni površini (8)
•E
 majlirana zbirna posoda za odtekanje odvečne maščobe zaradi
emajliranega premaza omogoča enostavno čiščenje.
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•K
 uhalna površina: 52,8 x 34,5 cm

• 2x aluminijast gorilnik: 2 x 2,9 kW (5)

• 1x emajlirana rešetka

• 1x stranski aluminijast gorilnik: 1 x 2,9 kW (6)

• Temperaturni indikator (1)

Integriran stranski gorilnik pa omogoča pripravo različnih omak, peko
krompirja in celo kuhanje juhe.

• Enostaven in varen ročni vžig (2)

• Emajlirana zbirna posoda za odtekanje odvečne maščobe zaradi
emajliranega premaza omogoča enostavno čiščenje.

• 2 plastični kolesi omogočajo večjo mobilnost žara (3)
• Stranska zložljiva odlagalna površina (4)

OptiCook 52 V
• Kuhalna površina: 52,8 x 34,5 cm
• 1x emajlirana rešetka

1

• 2x aluminijast gorilnik: 2 x 2,9 kW
4

• Temperaturni indikator (1)
• Enostaven in varen ročni vžig (2)
• 2 plastični kolesi omogočajo večjo mobilnost žara (3)

4

• 2x stranski zložljivi odlagalni površini (4)
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• Emajlirana zbirna posoda za odtekanje odvečne maščobe zaradi
emajliranega premaza omogoča enostavno čiščenje.
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GORENJE d.d.
HCS (Heating and Cooling systems)
Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija
toplotnecrpalke@gorenje.com | www.gorenje.si
Brezplačna telefonska številka 080 48 48

Gorenje GSI d.o.o.
Brnčičeva ulica 39
1231 Ljubljana – Črnuče l Slovenija
Tel.: 01 366 85 10 l Faks: 01 366 85 80
www.gorenje.si

Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov. Gorenje si pridržuje pravico do spremembe v programu. Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.

