
 
 
 

SET NA FONDUE 
VČ. 6 VIDLIČEK, OHŘÍVAČE A BEZPEČNOSTNÍ ZÁPALNÉ PASTY 

 
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 

 
Důležitá upozornění 
 

1. před prvním použitím setu si prosím přečtěte tento návod 
2. pokud budou přístroj používat i jiné osoby, seznamte je s návodem 
3. nesprávné použití přístroje nemůže být důvodem k reklamaci 
4. při používání setu jej mějte vždy pod dohledem přístroj nesmí obsluhovat 

děti. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti přístroje. 
5. postavte set na rovnou a stabilní plochu a z dosahu dětí. Zajistěte např. váš 

ubrus proti stržení. 
6. odstraňte z dosahu setu na fondue všechny hořlavé předměty 
7. ohřívač smí být zapalován pouze dodanou bezpečnostní zápalnou pastou. 

Žádné jiné hořlavé látky jako např. alkohol nejsou přípustné! 
8. přístroj užívejte pouze k účelu, ke kterému je určen 

 
Před prvním použitím 
 

• přečtěte si nejprve upozornění a návod k použití 
• sejměte veškerý obalový materiál 
• omyjte nádobu a vidličky horkou vodou. V žádném případě nádobu 

nemyjte čistícími prostředky. 
• abyste dosáhli optimálních výsledků doporučujeme nádobu 2 hodiny před 

použitím nechat ponořenou ve studené vodě 
 
Tipy pro používání 
 

• používejte pod nádobu přiloženou hliníkovou desku, protože zaručuje 
rozložení teploty a tím rychlé rozehřátí hmoty na fondue 

• nedoporučujeme sýrovou hmotu rozehřívat příliš rychle 
• během rozehřívání hmoty ji míchejte silikonovou nebo dřevěnou lžící. Dejte 

pozor na to, abyste se dotýkali i dna nádoby a tím zabránili přichycení sýra. 
• nepoužívejte žádné ostré nebo kovové předměty, které by mohly poškodit 

glazuru nádoby 
• regulace teploty – pohybujte vrchním kroužkem hořáku doleva nebo 

doprava a tím regulujte sílu plamene. Vyšší teploty dosáhnete, pokud jsou 
všechny otvory otevřené, nižší teploty, když jsou boční otvory uzavřené 

 
 



POZOR! 
Hliníková deska bývá velmi horká, po použití ji nechte vždy dobře 
vychladnout! 
 
Žáruvzdorná keramická nádoba má vysoce kvalitní glazuru; při velkých teplotních 
výkyvech se přesto mohou objevit nepatrné trhlinky, které nejsou na úkor kvality 
výrobku a nesnižují nijak funkčnost výrobku. Jedná se o zcela normální proces. 
U světlé nádoby mohou být časem patrné také škráblinky od fondue-vidliček. 
Tomu se bohužel nedá zabránit a v žádném případě to nemá vliv na funkčnost 
 a kvalitu! 
 
Čištění a údržba 
 

• po použití naplníme nádobu čistou vodou a necháme několik hodin 
odmáčet 

• poté ji můžeme vyčistit kartáčkem  
• k čištění nepoužívejte čistící prostředky a NEDÁVEJTE nádobu do myčky 

nádobí. Při použití čistících prostředků by mohlo dojít k jejich proniknutí do 
jemných trhlinek nádoby a tím k případné změně chuti při přípravě fondue. 

 
Které přísady jsou třeba? 
 

• Směs sýrů: existují různé fondue-směsi. Sami si otestujte, která Vám 
vyhovuje nejlépe. Počítá se se spotřebou cca 150 – 200 g sýra na osobu. 

• Bílé víno: na osobu je třeba cca 125 ml. Důležité je, abyste vybrali víno 
suché, ale ne moc kyselé. 

• Třešňovice: na osobu se počítá cca 1 lžíce. 
• Česnek, pepř, muškátový oříšek: toto koření propůjčuje fondue 

osobitou chuť. Česnekem vytřeme nádobu, černý pepř (nejlépe čerstvě 
namletý) a muškát se přidává až nakonec. S dávkováním muškátu opatrně. 

• Čerstvý bílý chléb: vyberte si silný bochník, protože nakrájené kousky 
budou mít také kůrku a budou tak lépe držet na vidličce. Pro 4 osoby je 
potřeba kilový bochník. 

 
Tipy a triky 

 
• aby bylo fondue správně husté a viskózní je třeba sýrovou hmotu rozmíchat 

v chladném víně a nechat ustát cca 1 – 2 hodiny. Lze přidat také na špičku 
nože jedlé sody. 

• pokud je hmota příliš řídká, lze přidat ještě sýr. Pokud nemáte žádný po ruce, 
lze použít také škrob a tím hmotu zahustit. 

 
POZOR: škrob nedáváme přímo do fondue (zhrudkovatěl by), ale rozmícháme jej 
nejprve v troše třešňovice nebo vody za stálého míchání jej přidáme do hmoty 

 
• pokud je hmota příliš hustá, přidáme bílé víno 



 
Sýrové fondue – základní standartní recept 
 
pro 2 osoby: 350 g ementálu, 200 – 250 ml bílého vína, ½ kávové lžičky mouky, 2-3 
lžíce třešňovice, pepř, muškát, případně sůl 
 
příprava: 
nádobu vytřeme stroužkem česneku a dle chuti dáme zbytek do fondue. Sýr 
rozkrájíme na tenké malé kousky a dáme je spolu s bílým vínem do nádoby. 
Hmotu pomalu rozehřejeme nad ohřívačem. Třešňovici smícháme s moukou a 
přidáme k již tekuté hmotě fondue. Ochutíme pepřem a muškátem.  
Ihned podáváme. Aby hmota zůstala stále tekutá, necháme ji přihřívat nad 
ohřívačem. 
 
Předem nakrájené kousky chleba napichujeme na vidličky a máčíme v sýrové 
hmotě. 
 
TIP: 
Tento recept obsahuje jen ementál a výsledný efekt je závislý na stáří sýra 
 Místo chleba je možné použít i nakrájenou bagetu nebo housku. 
 
Příslušenství: 
v obchodě, kde jste set zakoupili, je možné koupit ještě originál KÜCHENPROFI – 
zápalnou pastu, nebo podpalovač v tekutém stavu -  ve 3dl nebo 1l lahvi 
 
 
Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz 
 


