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Informace o výrobkucs

Miska pro přípravu
ovesné kaše v
 mikrovlnné troubě

Důležité pokyny
Miska pro přípravu ovesné kaše v mikrovlnné troubě je vyrobena z kvalitního•
porcelánu. 

Miska je vhodná k používání jak v mikrovlnné troubě, tak i v ledničce. •

V misce však nezmražujte tekutiny. V důsledku rozpínání tekutiny by miska•
mohla prasknout.

Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte misku horkou•
vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. K čištění nepoužívejte ostré čis-
ticí prostředky ani tvrdé kartáče, špičaté předměty nebo abrazivní houbičky.
Následně misku dobře utřete. 

Miska a víko jsou vhodné i do myčky. Víko však neumisťujte přímo nad topné•
tyče myčky.

Miska a víko odolávají teplotám od – 30 °C do +220 °C.•

Misku nikdy neohřívejte bez obsahu!•

Misku nestavte do otevřeného ohně, na horké plotýnky sporáku, na dno•
pečicí trouby ani jiné zdroje tepla. 

Misku používejte v mikrovlnné troubě na max. 800 W a po dobu 12 minut.•

Když budete v misce ohřívat jen tekutiny, dbejte následujících pokynů: •
Ohřívání tekutin prostřednictvím mikrovln může vést k opožděnému vypuk-
nutí varu (tzv. opožděný var). Přitom dosáhne tekutina teploty varu, aniž by



na venek viditelně vařila. Potom může otřesy způsobenými vyjímáním explo-
zivně překypět. 
Misku nezakrývejte silikonovým víkem a do tekutiny dejte lžičku vhodnou do
mikrovlnné trouby nebo podobný předmět. Po uplynutí poloviny doby ohří-
vání tekutinu zamíchejte. Po dokončení ohřívání tekutiny chvilku počkejte,
pak do lžičky opatrně šťouchněte a tekutinu zamíchejte než misku vyjmete 
z mikrovlnné trouby. Dodržujte také pokyny uvedené v návodu k mikrovlnné
troubě.

Než misku z mikrovlnné trouby vyjmete, nechte ji po dokončení ohřívání ještě•
přibližně 2 minuty stát v mikrovlnné troubě. Tak bude moct ovesná kaše
dobře dojít a miska trochu ochladne. 

Když budete v misce ohřívat pokrmy, dotýkejte se jí jen kuchyňskými rukavi-•
cemi nebo podobným předmětem. Miska a její obsah jsou velmi horké! 
Hrozí nebezpečí popálení!

Misku chraňte před silnými nárazy.•

Horká miska se nesmí prudce zchlazovat, protože jinak by mohl porcelán•
prasknout. Hrozí nebezpečí poranění! Horkou misku např. nikdy nestavte 
na studený, mokrý nebo citlivý podklad.

Misku stavte vždy na vhodný žáruvzdorný podklad. •

Zmrazené potraviny dávejte do misky až po jejich úplném rozmrazení. •

Pokud miska vykazuje poškození jako jsou trhliny nebo otlučená místa, nesmí•
se dále používat, protože by se mohla rozbít úplně.

Působením tuků nebo silně barvících potravin, jako je např. karotka, může po•
nějaké době dojít k zabarvení povrchu víka. Toto zabarvení však není zdraví
škodlivé ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo funkci výrobku.



Příprava

Oves a tekutinu naplňte do misky. 1.

Na misku nasaďte silikonové víko a přitom dbejte na to, aby po celém2.
obvodu dobře sedělo a pevně přiléhalo. 

Misku opatrně vložte do mikrovlnné trouby. Podívejte se do tabulky 3.
a nastavte správný počet wattů a dobu přípravy. 

Po uplynutí doby přípravy opatrně vyjměte misku z mikrovlnné trouby4.
kuchyňskými rukavicemi nebo chňapkami. 

Nechte misku zakrytou víkem stát v mikrovlnné troubě ještě po dobu5.
 dalších 2 minut. Tak bude moct ovesná kaše dobře dojít a miska trochu
ochladnout. Potom sejměte víko a ovesnou kaši zamíchejte tak, aby vznikla
pokud možno homogenní směs. Pokud by se Vám směs zdála příliš tuhá,
přidejte do ní trochu tekutiny. 

VÝSTRAHA – nebezpečí opaření!

Při odnímání víka postupujte opatrně! Z misky může vystupovat•
horká pára.

Ovesná kaše na snídani

Druh ovsa Množ-
ství
ovsa

Počet
wattů

Doba přípravy
a množství vody

Doba přípravy
a množství mléka

ovesné vločky
(hrubé & jemné)

25 g 800 2 minuty na 100 ml 
(+ 2 min. nechat dojít)

3 minuty na 100 ml 
(+ 2 min. nechat dojít)

sekaný oves 25 g 800 1 minuta na 100 ml 
(+ 2 min. nechat dojít)

2 minuty na 100 ml 
(+ 2 min. nechat dojít)

krájený oves 25 g 800 12 minut na 200 ml 
(+ 2 min. nechat dojít)

12 minut na 200 ml 
(+ 2 min. nechat dojít)



Nyní si můžete svou snídani podle libosti dochutit. Obzvlášť dobře 6.
s k tomuto účelu hodí sekané ořechy, jadérka/semínka, na kousíčky nakrá-
jené ovoce, koření jako skořice nebo perníkové koření nebo med/agávový
sirup. Vaší fantazii se přitom nekladou žádné meze! Vyzkoušejte kromě
čerstvého ovoce také sušené ovoce. Pro přípravu zdravé snídaně, u které 
se nechcete vzdát sladké chuti, přidejte do ovesné kaše po dokončení 
přípravy kakao a trochu sladidla nebo zkombinujte ovesné vločky se 
zdravými druhy ořechových másel. 

Kdo trpí nesnášenlivostí mléka nebo dokáže ocenit zvláštní chuť, může
jako tekutinu použít ovesné nebo mandlové mléko. 

Pokyny k druhům ovsa 

Oves se vyznačuje především tím, že je 100% přírodní. Ovesné vločky se vyrábí
vždy z celých zrn a jsou proto vždy zdravým celozrnným výrobkem se všemi
přednostmi, které tyto potraviny s sebou přinášejí. 

(Celozrnné) ovesné vločky (hrubé a jemné)

Nejtradičnější druhy ovsa se vyrábějí válcováním zrn ovsa předem uvařených 
v páře do tvaru vloček. Otruby a živiny zůstanou zachovány a místo obvyklých
15 minut vaření jsou snídaně na základě vloček, které připravujete v této misce
pro přípravu ovesné kaše, již po 2 minutách připravené ke konzumaci. 

Sekané ovesné vločky 

Díky menší velikosti absorbují rychleji vařící tekutinu, a proto jsou rychleji uva-
řené. Můžete je konzumovat již po jedné minutě přípravy v mikrovlnné troubě. 

Krájený oves

Tento druh ovsa je nejméně rozšířený a jeho zrna jsou uprostřed rozpůlená.
Normálně je nutno oves dlouhou dobu vařit, a to zhruba 20-30 minut, v misce
pro přípravu ovesné kaše v mikrovlnné troubě je však připravený ke konzumaci
za zhruba 10-12 minut. 
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