
 
 
 
 

Strojek na nudle  
 

 
 

Jak připravit strojek k použití 
 
1 - Strojek se upevní pomocí speciálních svěráků ke stolu a na pravou stranu se 
nasadí klička (obr. 1).   
2 – Před prvním použitím je třeba strojek očistit suchou utěrkou. Kousek těsta 
nechte nekolikrát projít přes válce a pak těsto odstraňte. Tímto jednoduchým 
způsobem odstraníte přebytečný olej a případné nečistoty. 
 
Jak připravit těsto 
Do mísy dáme mouku, ve středu vytvoříme prohlubeň a rozklepneme vejce (obr. 
2). (Množství pro 6 osob: 4 vejce a 500 g mouky). Vidličkou promícháme mouku 
s vejcem (obr. 3) a zpracujeme těsto. Pokud je těsto příliš husté, přidáme trochu 
vody a naopak pokud je příliš řídké, zahustíme je moukou. Nyní těsto vyklopíme z 
mísy na lehce pomoučněný vál a dobře prohněteme rukama (obr. 4). Dobré těsto 
se v žádném případě nesmí lepit na ruce. Těsto položíme na utěrku a rozkrájíme na 
kusy (obr. 5). Doporučujeme rozdělit těsto jen na 2 až 3 kusy, silné přibližně 1 cm, 
aby nevysychalo. 
 
Jak těsto vyválet a vytvořit nudle  
Vytáhněte reulátor strojku a otočením ho nastavte na pozici 1 tak, aby se hladké 
válce úplně otevřely (obr. 6). Pomocí ovládání kličky nechte projít skrz válce trochu 
těsta. (obr. 7). Tento postup 6 – 8 krát zopakujeme, až se těsto spojí a v případě 
nutnosti posypeme trochou mouky (obr. 8-9). Regulátor nastavte na další číslo a 
těsto nechte jednoduše proběhnout. Mezi válci nastavte regulátorem takovou 
vzdálenost, aby mělo vyválené těsto požadovatnou tloušťku. Plátky těsta 
nakrájejte nožem na požadovanou délku a přikryjte utěrkou, aby těsto nevyschlo. 
Kličku zasuňte do řezacích válců a pomalým otáčením plátků těsta nechte skrz 
válce projít, až vytvoříte požadovaný druh nudlí (obr. 10). Pokud je vyválené těsto 
příliš měkké, může mít strojek potíže s krájením. V tomto případě lehce posypte 
moukou. Dejte pozor, aby těsto nebylo příliš suché, protože by neprošlo skrz válce. 
 



Jak strojek po použití vyčistit 
1 – Po dokončení vyčistíme strojek štětcem nebo suchým hadříkem. 
2 – Válce v žádném případě nečistíme nožem nebo jinými ostrými předměty. 
3 – Strojek se nesmí v žádném případě mýt vodou nebo v myčce. 
4 – Po vyčištění je nutné řezací válce namazat vazelínovým olejem 
 
 
 
Kontakt:  
MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6,  
252 62 Horoměřice,  
tel +420 233 920 408, 
email: welcome@mobax.cz 
 


