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Varenie je viac ako len príprava  

pokrmov. Varenie je radosť, zanietenie 

a nadšenie – zážitok, ktorý opantá 

všetky zmysly.

Zatiaľ čo niektorí oceňujú naše produkty, pretože vďaka nim varia rýchlejšie 
a ich jedlá sa vydaria spoľahlivejšie, iní chcú pri príprave hlavne stratiť čo 
najmenšie množstvo vitamínov a výživných látok. Bez ohľadu na to, čo je 
pre vás napokon najdôležitejšie: Je to radosť, ktorá sa počíta.

Prémiový systém varenia AMC vám vďaka jedinečným technológiám  
garantuje optimálnu kontrolu teploty a času pre časovo nenáročné varenie 
so zachovaním nutričných hodnôt a zdravé, no predovšetkým chutné jedlo. 
Naše produkty patria nielen k tým najkvalitnejším na trhu, ale otvárajú tiež 
úplne nové možnosti – nezáleží na tom, či ide o každodenné jedlo alebo 
gurmánske menu na špeciálnu príležitosť.

Zažite to najlepšie – vy a vaši hostia.
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Kvalita na dosah

Sme presvedčení o tom, čo robíme. Preto vám na všetky 

naše produkty z ušľachtilej ocele dáme 30 ročnú záruku. 

Vzácnosť v kuchynskom sektore – pre nás: samozrej-

mosť.

V AMC máme dlhoročné skúsenosti v oblasti kvalitných kuchynských  
pomôcok. Ak používate nádoby a panvice AMC, pocítite rozdiel.  
Kvalita AMC je doslova na dosah. Tento pocit vás bude pri používaní  
vašich produktov AMC sprevádzať dlhé roky.

Naše chápanie kvality zahŕňa aj neustále prispôsobovanie produktov AMC 
meniacim sa potrebám. Z inovatívnych nápadov sa stali revolučné novinky, 
ktoré priebežne dopĺňali sortiment produktov. A zostane to tak aj v  
budúcnosti.

Dôverujte originálu.
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Funkčnosť, ktorá bije  
do očí

Chceme, aby naše produkty presvedčili nielen svojou 

funkčnosťou, ale aj dizajnom. Ako to však urobiť,  

keď heslo „Koľko ľudí, toľko chutí“ platí rovnako pre  

dizajn ako aj prípravu jedla? Dokonalou súhrou tvaru a 

funkčnosti.

V spoločnosti AMC má každý produkt svoju individuálnu oblasť použitia. 
Preto je každá nádoba a panvica navrhnutá tak, aby dokonale spĺňala svoj 
účel. Redukovaný dizajn tvarov pritom podporuje zodpovedajúcu funkčnosť. 

Venujte pozornosť detailom, ako je odtokový okraj na nádobách a  
panviciach pre bezproblémové vylievanie, alebo že všetky nádoby je  
možné umiestniť do svojich obrátených pokrievok, že pokrievky nádob  
môžete zavesiť do rukovätí alebo že môžete zložiť rukoväte. V každom  
prípade platí: dokonalá súhra dizajnu a funkčnosti. Avšak bez ohľadu na  
to, aké šikovné a funkčné sú produkty AMC a akým formálnym štýlom sú 
navrhnuté – sú najmä na to, aby vás pri varení čo najlepšie podporili.

Pozrite sa sami.
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Už od roku 1963 poskytujeme našim zákazníkom  

jedinečné chuťové zážitky, pretože vieme, o čom je  

varenie. Kladiete dôraz na zdravú výživu s čerstvými  

surovinami? Potom ich určite chcete pripraviť šetrne.  

S bežnými kuchynskými pomôckami to vôbec nie je  

jednoduché.

Množstvo surovín stráca pri varení nielen chuť, ale aj cenné vitamíny a  
výživné látky. Naše jedinečné metódy varenia sa postarajú o to, aby sa  
dôležité účinné látky vo vašich pokrmoch zachovali a aby sa ich aróma 
mohla plne rozvinúť.

Vedeli ste napríklad, že s našimi produktmi sa pri pečení mnohých pokrmov 
môžete vzdať pridania tuku? Alebo že zelenina obsahuje o 50 percent viac 
vitamínov, ak ju pripravujete metódou AMC namiesto klasického varenia vo 
vode? Naše najmodernejšie technológie to umožňujú.

Vyskúšajte rozdiel.

Chuť, o ktorej sa nedá 
polemizovať
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Recepty šité na mieru

Kuchárske knihy hodnotíme pozitívne – napokon, my 

sami ich píšeme. Ale buďme úprimní: množstvo skvelých 

nápadov pramení nielen z kreativity profesionálov. Nápa-

dy môžu tiež pochádzať od susedky, kolegu v práci ale-

bo starej mamy. Koľko ľudí, toľko receptov.

Varenie s AMC vám pôjde od ruky. Už sa nebudete chcieť vzdať pocitu 
istoty, že vaše recepty sa vám vďaka kontrole teploty a času vydaria. Vašej 
vlastnej kreativite však nič nestojí v ceste: recepty AMC môžete meniť podľa 
vlastných predstáv alebo sa dokonca môžete odvážiť vytvoriť úplne nové 
kreácie.

Aby ste však pri varení s AMC boli vždy úspešní a mali z neho nepretržitú 
radosť, uviedli sme do života Svet receptov AMC : recepty, ktoré nepretržite 
vyvíjame v inštitúte AMC a testujeme, a ktoré sú špeciálne určené na  
varenie s produktmi a metódami varenia AMC.

Nechajte sa inšpirovať.
www.amc.info/svet-receptov
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Správna teplota je rozhodujúca preto, aby sa každý recept 

zaručene podaril. Vďaka Visiothermu je teplota vo vnútri 

nádoby viditeľná a varenie s AMC je hračka. 

Až navolením správnej teploty pri príprave sa pokrmy stanú skutočným  
pôžitkom. Teplota rozhoduje o úspechu, chuti a zdraví. 

Visiotherm meria teplotu v nádobe a zobrazuje ju na displeji. Každá pokrievka 
AMC je vybavená Visiothermom. 

Vďaka kontrole teploty vždy presne viete, kedy zvýšiť, znížiť alebo vypnúť  
prísun energie. Máte tak vždy istotu varenia a vyprážania pri skutočne správnej 
teplote, aby vitamíny a nutričné hodnoty zostali optimálne zachované.

Kontrola teploty s Visiothermom je zárukou šetrnej prípravy a zdravého,  
chutného výsledku. 

Visiotherm
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Audiotherm
Audiotherm je dokonalým doplnkom k Visiothermu a  

jednoducho sa naň nasadzuje. Je hlasom Visiothermu a 

zavolá vás vždy, keď je potrebný zásah. Spolu s mobilnou 

varnou platňou Navigenio môže Audiotherm dokonca  

automaticky regulovať požadovaný prísun energie.

Pohľad na displej Audiothermu vám povie:

 ¡ aký teplotný rozsah ste si zvolili
 ¡ keď sa proces varenia spustí (okamžite alebo s oneskorením spustenia)
 ¡ či je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka
 ¡ či je doba varenia ukončená alebo ako dlho ešte varenie potrvá

Kedykoľvek, keď je potrebný váš zásah – privolá vás akustický signál  
Audiothermu, aby ste nikdy nepremeškali rozhodujúci okamih. Pretože  
nielen teplota, ale aj zvolený čas je rozhodujúci pre váš fantastický úspech.  
Audiotherm vás pritom rozhodne podporí. 

Ak navyše v kombinácii s Audiothermom používate aj mobilnú varnú platňu 
Navigenio, prísun energie sa reguluje automaticky. Namiesto toho, aby vás  
Audiotherm privolal z dôvodu regulovania teploty, máte teraz viac času  
venovať sa iným činnostiam. Po dokončení procesu varenia sa spustí  
funkcia udržiavania teploty.
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Aplikácia AMC

Aplikácia AMC je pripojená k Audiothermu, zobra-

zuje jeho displej a umožňuje vám hravé ovládanie 

Audiothermu prostredníctvom mobilných koncových 

zariadení podľa vášho výberu.

Aplikácia AMC umožňuje veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie  
Audiothermu tak, že displej Audiothermu na vašom koncovom  
zariadení môžete vidieť a ovládať. Môžete pritom vykonať špecifické 
nastavenia Audiothermu alebo uložiť vaše procesy varenia. A  
nezabudnite ani na ďalšiu výhodu pri používaní aplikácie AMC: získate 
istotu, že proces varenia budete mať pod kontrolou aj vtedy, keď nie 
ste vo vzdialenosti, v ktorej budete signály Audiothermu počuť –  
aplikácia AMC vás upozorní na všetky kroky prebiehajúceho procesu 
varenia.

Cook & Go
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Pokrievka
Precízne opracovanie, špeci-
álna konštrukcia a hmotnosť 
pokrievky zaručujú – ako 
predpoklad uzavretej cirkulá-
cie – bezchybné uzatváranie 
nádoby pri varení.

Kapsulové dno Akkutherm
Uchováva energiu ako akumulátor a 
absorbuje aj nepatrné teplo, ktoré rov-
nomerne distribuuje do pripravovaného 
pokrmu. Kapsulové dno a telo hrnca sú 
navzájom trvalo spojené – ako jedno-
liate a úplne hladké. O to sa postarala 
špeciálna technológia tlakového zvá-
rania, ktorú vyvinula spoločnosť AMC. 
Výsledkom je dno, ktoré je ideálne pre 
všetky typy sporákov.

Materiál
Kvalitná ušľachtilá oceľ, ktorá zaručuje optimálnu 
hygienu. Samozrejme je vhodná do umývačky 
riadu. Vydrží desaťročia – dáme vám 30 ročnú 
záruku.

Rukoväte
Ergonomické rukoväte s dokonalým 
tvarom a skvelými vlastnosťami: ke-
ramická vložka Thermobloc zaisťuje, 
že rukoväť zostane chladná a nepre-
náša sa na ňu teplo. Rukoväte sú 
konštruované tak, aby ste pokrievku 
hrnca mohli vložiť aj medzi hrniec a 
rukoväti.

Prehľad prémiového  
systému varenia AMC
Prémiový systém varenia AMC je založený  
na uzavretej cirkulácii medzi dnom nádoby, 
zónou chladných stien a pokrievkou. Súčas-
ťou systému sú navyše komponenty, ktoré 
umožňujú kontrolu teploty a času, a uisťujú 
vás tak v tom, že sa vám podarí pripraviť 
každý pokrm.
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Visiotherm
Vďaka Visiothermu je teplota vo vnútri nádo-
by viditeľná a pomáha vám tak kontrolovať 
proces varenia.

Audiotherm
Audiotherm sa celkom jednoducho nasadí na Visiotherm. 
Akusticky signalizuje, kedy je potrebné zasiahnuť a na 
displeji zobrazí, aký zásah je potrebné vykonať. Umožňuje 
tak varenie s kontrolou teploty a času.

Aplikácia AMC
Aplikácia AMC je pripojená k Audiothermu, zobrazu-
je jeho displej a umožňuje vám jednoduché ovládanie 
Audiothermu prostredníctvom mobilných koncových 
zariadení.

Zóna chladných stien 
Je vyrobená z čistej ušľachtilej ocele a 
absorbuje menej tepla ako dno. Vzniká 
tak teplotný gradient, vďaka ktorému sa 
z bočných stien stáva chladiaca zóna pre 
stúpajúcu paru.

Mobilná varná platňa
Mobilná varná platňa Navigenio je všestran-
ne použiteľná a môže sa nasadiť aj v pre-
klopenej polohe. Súhra s Audiothermom 
umožňuje automaticky regulovaný prísun 
energie a tým kontrolované varenie.

Kondenzačná drážka 
Na hornom okraji zóny chladných stien 
zachytáva kondenzačná drážka vodnú 
paru. Medzi okrajom nádoby a pokriev-
kou sa tak môže vytvoriť vodný film, 
ktorý dokonale uzatvorí nádobu. To 
umožňuje uzatvorenú cirkuláciu vodnej 
pary.

Odtokový okraj
Umožňuje bezproblémové vylievanie 
a používanie rýchlovarnej pokrievky 
Secuquick softline AMC.
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Chcete s produktmi AMC variť na elektrickom, plynovom, indukčnom  
sporáku alebo na Navigeniu? Nech už máte akýkoľvek sporák – nádoby  
a panvice od AMC s úplne plochým kapsulovým dnom sú vhodné pre  
všetky typy sporákov. 

 Z Uistite sa, že varná platňa má správnu veľkosť.

 Z Umiestnite nádoby podľa možnosti do stredu varnej platne, aby varná platňa nezohrievala  
rukoväte. To je obzvlášť dôležité pri plochých nádobách a platí to aj pre indukčné sporáky.

 Z Buďte mimoriadne opatrní pri indukčných varných platniach s takzvaným systémom Full Flex: 
Pri používaní veľmi plochých panvíc môže na okraje panvice prúdiť priveľa tepla. 

 Z Pri varení na plyne by ste si mali zvoliť veľkosť horáka, ktorá zodpovedá nádobe, aby  
plamene nešľahali cez okraj nádoby a nezohrievali susedné nádoby a rukoväte. Nepoužívajte 
Navigenio v preklopenej polohe ako mini rúru, keď varíte na plyne.

 Z Mobilná varná platňa Navigenio od AMC je na varenie a pečenie s nádobami AMC nanajvýš 
ideálna z jedného jednoduchého dôvodu: pripojenie k Audiothermu umožňuje automaticky 
regulovaný prísun energie – nemusí sa manuálne zvyšovať, znižovať ani vypínať.

Dokonalý pre každý 
sporák
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Viac ako len nádoby a  
panvice

Rýchlovarné pokrievky
Strany 44 – 47

Panvice
Strany 32 – 43

Nádoby
Strany 26 – 31



Mobilná varná platňa
Strany 52 – 55

Naparovacie pokrievky
Strany 48 – 51

Príslušenstvo
Strany 56 – 65
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Nádoby
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Nádoby AMC spájajú nadčasový dizajn s najmoder-

nejšími funkciami. Všetky naše nádoby disponujú  

kontrolou teploty AMC. Tak si môžete byť istí, že na 

stole sú vždy dokonale pripravené, chutné pokrmy. 

Objavte náš veľký výber nádob.

Nádoby

Nádoby na mlieko
Na zohrievanie mlieka a kakaa, na ohrievanie detských 
fliaš a na pokrmy, ktoré sa musia šľahať, ako sú pudingy, 
krémy a omáčky.

ø 14 cm 1,5 l ø 16 cm 2,5 l
 2,7 l

Nádoby s rukoväťami
Malé nádoby s rukoväťou sú dokonalé na malé množstvá, 
a preto sú ideálne pre jednotlivcov a malé domácnosti.

ø 14 cm 1,5 l ø 16 cm 1,3 l
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Štandardné nádoby
Štandardné nádoby sú dokonalé na mäso, zeleninu a 
prílohy a v závislosti od veľkosti a objemu aj na pečenie, 
rýchle varenie a varenie v pare. Dve ergonomické rukoväte 
s keramickou vložkou „Thermobloc“ zabránia prehriatiu a 
kedykoľvek zaručia stabilné uchopenie. Nádoby nenároč-
né na ošetrovanie a vhodné do umývačky riadu disponujú 
dokonale uzatvárateľnou pokrievkou z ušľachtilej ocele. 
Pokrievku je možné otočiť do prevrátenej polohy a podložiť 
ňou nádobu. Po odstránení Visiothermu je možné nádoby 
bez obmedzenia používať v rúre na pečenie.

ø 16 cm 1,3 l
 2,0 l

ø 20 cm 2,3 l
 3,0 l
 4,0 l
 4,5 l

ø 24 cm 2,5 l
 3,5 l
 5,0 l
 6,5 l
 8,0 l

ø 32 cm 9,5 l

GourmetLine
Nádoby zo série GourmetLine majú zaoblené dno, ktoré je 
dokonalé pri miešaní pokrmov. Tieto nádoby sú vhodné na 
prípravu tradičného rizota, ragú a guláša. Vďaka zaoblené-
mu tvaru kopíruje vareška pri miešaní celú vnútornú stranu 
nádob. Nádoby sú kompatibilné s rýchlovarnou pokrievkou 
Secuquick softline a naparovacou pokrievkou EasyQuick.

ø 16 cm 1,6 l ø 20 cm 2,6 l
 3,5 l

ø 24 cm 4,4 l
 6,0 l

ø 28 cm 6,8 l
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Eurasia
Eurasia je dokonalým zjednotením klasickej nádoby 
a ázijského woku. Vďaka zaoblenému dnu je nádo-
ba vhodná na prípravu rizota, pokrmov z jedného 
hrnca a polievok. Nádobu môžete použiť aj ako 
wok a vyčarovať chrumkavú zeleninu, ázijské curry 
a cestovinové jedlá.

ø 24 cm 2,8 l ø 28 cm 4,0 l

Oválna panvica na pečenie
Táto nádoba je mimoriadne vhodná na veľké kusy 
mäsa, krátko opekané jedlá ako steaky a klobásy 
alebo na špagety. S vhodnou perforovanou vlož-
kou v nej navyše môžete pripraviť celé ryby alebo 
špargľu. Oválna panvica na pečenie je tiež vhodná 
na podávanie pokrmov priamo na stole.

ø 38 cm 4,5 l

Wok
S týmto veľkým wokom ste perfektne vybavení, 
ak milujete ázijskú kuchyňu – či už jedlá z jednej 
panvice, lahodné curry, knedličky pripravené v 
pare alebo chrumkavé vyprážané snacky. Wok 
je nenáročný na čistenie, vhodný do umývačky 
riadu a disponuje dokonale uzatvárateľnou vysoko 
priestrannou pokrievkou z ušľachtilej ocele, kto-
rá vďaka zväčšenej klenbe poskytuje množstvo 
priestoru.

ø 36 cm 5,6 l
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Panvice
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Naša kolekcia panvíc AMC zahŕňa panvice na pečenie, 

grilovanie a brunch panvice. Všetky panvice na pečenie  

a grilovanie sú vybavené kontrolou teploty AMC pre  

dokonalé pečenie a dokonca vyprážanie.

Zdravé a chutné pečenie bez potreby pridávať tuk zabezpečuje vysoko  
leštené štruktúrované dno bez umelej povrchovej úpravy s optimálnou  
priľnavosťou. Aj vyprážanie je v panviciach AMC jednoduché, rýchle a  
spoľahlivé.

Niektoré panvice majú odnímateľnú, mimoriadne stabilnú a bezpečnú  
rukoväť s patentovaným uzatváracím systémom, ktorá šetrí miesto pri  
úschove. Panvice AMC sú vďaka rýchlemu vedeniu tepla a rovnomernému 
rozloženiu tepla vďaka kapsulovému dnu Akkutherm veľmi energeticky  
úsporné. Všetky panvice sú vhodné pre všetky typy varných platní vrátane 
indukcie.

Do tlačidla pokrievky integrovaný ukazovateľ teploty Visiotherm sa  
kedykoľvek postará o dokonalú kontrolu teploty. Spolu s akustickou  
kontrolou Audiothermu je varenie s kontrolou teploty a času možné nielen  
s nádobami AMC, ale aj s panvicami.

Panvice
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HotPan je dokonalá panvica na pečenie bez pridannia 

tuku, na dusenie bez pridania vody a dokonca na pečenie 

a vyprážanie. Hravo pripravíte steaky, klobásky, rybie filé, 

obaľované pokrmy a mnohé ďalšie jedlá. 

Vďaka vysoko leštenej štruktúre dna je panvica aj bez povrchovej úpravy 
nepriľnavá a vďaka tomu vhodná na zdravé pečenie. Dokonca aj vyprážané 
jedlá sa vám jednoducho a zaručenie podaria: kontrola teploty zabráni  
prehriatiu tuku a vyprážanie je tak šetrné, bezpečné a prakticky bez zápachu. 
Panvica je po zložení všetkých častí z umelej hmoty vhodná na neobmedzené  
použitie v rúre na pečenie. HotPan je navyše kompatibilná s mobilnou varnou 
platňou Navigenio: v panvici tak môžete zapekať pokrmy a dokonca upiecť 
tarty a slané koláče. 

Odnímateľná rukoväť šetrí miesto pri úschove, zaručuje obdivuhodnú stabilitu 
a umožňuje príjemnú manipuláciu s panvicou.

HotPan
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HotPan s dvomi ergonomickými 
rúčkami
Panvica na pečenie s vysoko priestornou  
pokrievkou – dokonalá na pečenie veľkých 
kusov mäsa, celých rýb alebo zeleniny. 

ø 28 cm 3,0 l ø 32 cm 5,0 l

ø 24 cm 2,0 lø 20 cm 1,3 l

ø 28 cm 3,0 l s ďalšou rúčkou

HotPan s odnímateľnou rukoväťou
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Nádoba na omáčky Sauteuse s odnímateľnou 
rukoväťou
Nádoba Sauteuse na varenie omáčok alebo praženie  
orechov, cibule a krutónov.

Panvica na 
pečenie  
Griddle

Nádoba na 
omáčky  
Sauteuse

Panvica na pečenie Griddle s rukoväťou
Panvica na pečenie na prípravu steakov, rezňov, rýb a  
mnohých ďalších jedál.

ø 16 cm 0,8 l ø 20 cm 1,1 l

ø 16 cm 1,2 l ø 20 cm 2,1 l
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Panvice na grilovanie
Pyramídová štruktúra dna panvice na grilovanie sa postará o mimoriadne 
chrumkavé výsledky grilovania, pretože šťava môže odtekať z mäsa.  
Navyše získa grilovaný pokrm po grilovaní špeciálnu, nezameniteľnú  
štruktúru – pre jedinečný zážitok z barbecue u vás doma. 

Panvica na pečenie Griddle s 
rúčkou
Panvica na grilovanie na všetky druhy mäsa 
a klobások.

ø 20 cm 1,1 l ø 24 cm 1,6 l

Panvica na grilovanie Arondo
Hranatá panvica na grilovanie na steaky, mäso 
a zeleninu.

ø 28 cm 1,6 l ø 32 cm 2,2 l

Oválna panvica na grilovanie  
Oval Grill
Veľká, oválna panvica na grilovanie na steaky, 
klobásy, špízy a celé ryby.

ø 38 cm 2,2 l
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oPan je ideálna panvica na prípravu rýchlych raňajok a brunchov, ako sú 
palacinky, crêpes, sendviče, chlebové posúchy a jedlá z vajec. Je zhotove-
ná z vysoko leštenej prémiovej ušľachtilej ocele a má jedinečný, elegantný 
vzhľad. Veľká plocha na pečenie a špeciálna štruktúra v tvare „o“ zaručujú 
dokonalý výsledok pri pečení a optimálnu priľnavosť. Plochý dizajn a od-
nímateľná rukoväť sa starajú o jednoduchú manipuláciu, uskladňovanie a 
čistenie. oPan je dostupná v dvoch rôznych veľkostiach, pre malé alebo 
veľké porcie, resp. domácnosti. Ideálna pre každý životný štýl.

Brunch panvica

oPan s odnímateľnou rukoväťou
Ideálna panvica na jednoduchú, rýchlu prípravu 
lahodných pokrmov na raňajky a brunch, alebo 
snackov medzitým. S odnímateľnou rukoväťou.

ø 24 cm ø 28 cm
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Rýchlovarnou 
pokrievkou
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Sofistikovaná rýchlovarná pokrievka Secuquick softline premení nádoby 
AMC s priemerom 20 cm a 24 cm na rýchlovarné nádoby. Jej použitie 
skracuje dobu varenia až o 80 % s úsporou energie až do 50 %. So  
Secuquick softline dokáže každý rýchlo pripraviť zdravé „rýchle občerstve-
nie“. Aj jedlá, ktoré si bežne vyžadujú dlhé varenie, ako napríklad hovädzí 
guláš, sa dajú vyčarovať v čo najkratšom čase. Aj jedlá pripravované z 
jedného hrnca sú ideálne pre Secuquick softline. Špeciálny tip: na  
prípravu rizota potrebujete s rýchlovarnou pokrievkou vďaka kontrole  
teploty len neuveriteľných 5 minút!

Pokrievka vám ponúka dva programy rýchleho varenia: Soft a Turbo.  
Vďaka nim dosiahnete varením všetkých prísad pri dokonalej teplote  
optimálne výsledky.

Rýchle varenie Soft je mimoriadne šetrná varianta rýchleho varenia.  
Teplota sa pohybuje medzi 103 a 113 °C. Množstvo druhov čerstvej  
zeleniny, hlboko mrazených jedál alebo dokonca špeciálne jedlá ako  
cestoviny a rizoto pripravíte veľmi rýchlo a vitamíny sa pritom zachovajú. 

Rýchle varenie Turbo je super rýchla a dokonalá metóda varenia pre tuhé 
suroviny s dlhou dobou varenia, ako napr. jedlá z mäsa, dusené jedlá  
alebo strukoviny. Teploty sa pohybujú medzi 108 a 118 °C. Pri rýchlom 
varení Turbo ušetríte až do 80 % času v porovnaní s bežným varením, a 
teda aj energiu.

Secuquick softline

Secuquick softline
S rýchlovarnou pokrievkou Secuquick softline rýchlo uvaríte 
zdravé „rýchle občerstvenie“. Chutné jedlá ako hovädzí  
guláš alebo rizoto dokážete vyčarovať v čo najkratšom čase.

ø 20 cm ø 24 cm
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Naparovacie pokrievky
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Naparovacia pokrievka EasyQuick vám umožní zdravé 

varenie v pare. Vďaka rôzne veľkým tesniacim krúžkom 

je kompatibilná s dvoma veľkosťami nádob a je tak 

 flexibilná a šetrí čas.

S naparovacou pokrievkou EasyQuick je varenie v pare rýchle a zároveň 
šetrné. Varenie v pare s AMC znamená dusenie pri teplote od 97 °C do 
99 °C. Vďaka nízkej teplote zostanú vitamíny, výživné látky a minerály či 
chuť jedla zachované. Prísady sa s použitím alebo bez použitia vložky vo 
vhodnej nádobe jemne a rýchlo uvaria v pare. Varenie v pare s EasyQuick 
je ideálne na ryby, plnenú zeleninu alebo zeleninu s dlhou dobou dusenia.

Navyše pri varení v pare s EasyQuick ušetríte až do 50 % času v  
porovnaní s normálnym dusením. EasyQuick nepracuje pod tlakom.  
Pokrievku môžete počas dusenia kedykoľvek zložiť, šetrí miesto a  
jednoducho sa čistí. Spolu s akustickou kontrolou Audiotherm a mobilnou 
varnou platňou Navigenio môžete optimálne využívať aj výhody kontrolo-
vaného varenia.

Vďaka sofistikovaným a jednoducho ovládateľným funkciám bola  
naparovacia pokrievka EasyQuick ocenená vyznamenaním „Kuchynská 
inovácia“.

EasyQuick
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Oval EasyQuick
Naparovacia pokrievka Oval EasyQuick  
premení všetky oválne panvice na pečenie s 
dĺžkou 38 cm na parné rúry. Umožňuje rýchle 
a šetrné varenie v pare do 100 °C. Chuť prísad 
a ich výživné hodnoty tak zostávajú optimálne 
zachované.

38 cm

EasyQuick
Naparovacia pokrievka EasyQuick umožňuje 
rýchle a šetrné varenie v pare do 100 °C. Chuť 
prísad a ich výživné hodnoty tak zostávajú  
optimálne zachované. EasyQuick sa hodí na 
všetky nádoby s priemerom 20 cm a 24 cm a 
premení ich na parnú rúru.

ø 20/24 cm
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Mobilná varná platňa
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Objavte rozmanité možnosti Navigenia a urobte z  

univerzálnych produktov AMC nenahraditeľných  

spoločníkov v kuchyni.

Mobilná varná platňa Navigenio je univerzálnym pomocníkom pri varení,  
varení v pare a rýchlom varení, a dokonca pri zapekaní a pečení. Môžete ju 
jednoducho používať v kuchyni alebo na balkóne. Vďaka funkcii preklopenej 
polohy premení vašu nádobu AMC na malú rúru, ktorá zapeká a pečie  
pokrmy v nádobe. Môžete tak jednoducho vyčarovať chutné pokrmy ako  
nákypy, pizza, chlieb alebo koláče.

Spolu s akustickou kontrolou Audiotherm tvorí Navigenio dokonalý tím pre 
kontrolované varenie. Počas merania teploty vo vnútri nádoby komunikuje  
Audiotherm s Navigeniom, aby v prípade potreby upravili prísun energie.  
Varenie, pečenie, varenie v pare a rýchle varenie bude automatické. Po  
uplynutí doby varenia zapne Navigenio na jednu hodinu funkciu udržiavania 
teploty na 60 °C. Navigenio a Audiotherm vám tak doprajú čas na iné veci. 

Navigenio a Audiotherm možno ideálne kombinovať s veľkým množstvom  
produktov AMC.

Navigenio

Navigenio
Navigenio je mobilná varná platňa, ktorú môžete použiť aj v preklopenej polohe, a ktorá umožňuje 
kontrolované varenie.
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Príslušenstvo



57



58

Vložky do nádob a panvíc

Vložka Softiera
Vložka do nádob je ideálna na rýchle varenie s 
pokrievkou Secuquick softline alebo dusenie v 
pare s pokrievkou EasyQuick.

ø 20 cm | ø 24 cm

Miska Softiera
Miska do nádoby je ideálna na varenie,  
rozpúšťanie a odšťavovanie.

ø 20 cm | ø 24 cm

Kombinovaná naparovacia  
jednotka
Ideálna na jednoduché dusenie v pare s  
EasyQuickom. Hodí sa na nádoby s priemerom 
20 cm a 24 cm.

ø 20 cm | ø 24 cm
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Formy na 
pečenie

Lasagnera 
Forma na pečenie a servírovanie z kvalitnej 
ušľachtilej ocele vhodná do rúry na pečenie.

malá 1,8 l | stredná 3,3 l | veľká 6,0 l

Miska Kombi
Miska Kombi je vhodná na dochucovanie,  
miešanie, servírovanie, umývanie a rozpúšťanie.

ø 16 cm | 20 cm | 24 cm

Úschova

Riad na servírovanie

Servírovací podnos
Vhodný na servírovanie, úschovu a udržiavanie 
pokrmov v teple.

ø 16 cm | 20 cm | 24 cm

Servírovacia miska
Vhodná na servírovanie, udržiavanie  
pokrmov v teple a ich zohrievanie.

ø 16 cm | 20 cm | 24 cm
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Správna čepeľ robí nôž

Súprava nožov AMC D-Line obsahuje prvotriedne  

kuchynské nože vyhovujúce najnovšiemu stavu  

techniky – váš ideálny spoločník v kuchyni. Objavte 

neskutočne univerzálnych pomocníkov na každoden-

né používanie a vychutnávajte si optimálne zvolený 

materiál a príťažlivý dizajn.

S premyslenou súpravou nožov D-Line a ďalšími špeciálnymi nožmi 
nezostanú žiadne priania nesplnené. Všetky nože sa prezentujú rovnako 
moderným a vkusným dizajnom, sú optimálne vyvážené a dobre sedia 
v ruke. Rad D-Line je pozostáva z mimoriadne kvalitnej chróm-molyb-
dén-vanádiovej ocele vyrobenej v Nemecku – ocele, ktorá je obzvlášť 
ideálna pre nože. Jej špeciálne zloženie zaručuje, že nože sú tvrdé a 
flexibilné, a tiež odolné proti korózii. Nože D-Line si dlho uchovávajú 
ostrosť a ľahko sa brúsia pomocou brúsky na nože D-Line. Nože  
môžete jednoducho a spoľahlivo uschovať vďaka ochranným krytom  
na nože D-Line alebo v bloku na nože D-Line. 
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Súprava nožov D-Line, 4-dielna
Súprava nožov ponúka štyri rôzne nože –  
univerzálny nôž, malý nôž Santoku, nôž na 
chlieb a nôž na varenie – s veľmi ostrými  
čepeľami. Sú ideálne na porciovanie,  
filetovanie, vykosťovanie, šúpanie a krájanie. 

Súčasťou každého noža je praktický ochranný 
kryt na čepeľ.

Súprava nožov na steaky D-Line, 
6-dielna
Šesťdielna súprava nožov na steaky je ideál-
nym spoločníkom pri grilovaní. Nože na steaky 
sú veľmi ostré a ideálne na krájanie grilované-
ho alebo pečeného mäsa a iných grilovaných 
jedál.



62



63

Filetovací nôž D-Line
Filetovací nôž má ohybnú, dlhú a úzku čepeľ. 
Ryby, mäso alebo hydinu môžete jednoducho 
porciovať. 

D-Line Santoku veľký
Čepeľ veľkého noža Santoku je obzvlášť široká 
a rovná. Vďaka tomu je nôž vhodný predovšet-
kým na sekanie zeleniny, byliniek, cesnaku a 
zázvoru. 

Nôž na paradajky D-Line
Nôž na paradajky má ryhovanú čepeľ a šikovnú 
veľkosť. Vďaka zúbkovanému okraju sa doko-
nale hodí na krájanie paradajok na čisté plátky 
bez toho, aby sa pomliaždili. 

Blok na nože D-Line
Nadčasovo elegantný blok na nože je ozdobou 
každej kuchyne a vďaka vyberateľnej vložke 
so štetinami poskytuje individuálne možnosti 
uschovania.

Brúska na nože D-Line
Brúska na nože D-Line zaručí bezpečné a 
jednoduché brúsenie mávnutím ruky.
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Trvalo pekné nádoby a 
panvice
Hodnotné veci si vyžadujú starostlivosť, aby sa  

udržali v dobrom stave. Platí to aj pre naše nádoby  

a panvice. Pri správnej starostlivosti si produkty AMC 

zachovajú svoj jedinečný vzhľad natrvalo – a my  

garantujeme ich bezchybnú funkčnosť na 30 rokov.

Čistenie produktov AMC je úplne jednoduché – najideálnejšie s radom 
AMC Clean & Care. Čistiaci systém pre dokonalú čistotu a ošetrenie  
vašich produktov AMC pozostáva z prípravkov AMC Express (Ultra  
Cleaning Liquid), AMC Clean (Deep Cleansing Creme) a AMC Shine 
(Brilliant Polishing Gel). Vyskúšajte čistiaci systém – budete nadšení!

Doobjednávajte online (aj formou predplatného): www.amc.info/clean-care
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Sme tu pre vás 

Aby sme vám uľahčili vstup do sveta AMC a možno ešte 

stále nezvyčajnú manipuláciu s vašimi novými nádobami  

a panvicami, váš osobný poradca AMC vám rád poradí  

a pomôže. Čo najlepšie vás zaškolíme a podporíme –  

využite túto službu!

Množstvo užitočných tipov na každodenné varenie nájdete v našej brožúre 
„Varenie s AMC“ - s dôrazom na detailnosť a udržateľnosť. Nespočetné  
množstvo receptov pre inšpiráciu a jednoduché varenie – úplne  
prispôsobených produktom AMC – nájdete na www.amc.info/svet-receptov.

Celý sortiment produktov AMC je dostupný na www.amc.info/produkty.  
Myslite však na jedno: V prípade záujmu o ďalšie produkty AMC vám  
váš osobný poradca AMC rád poradí. 

Tešíme sa na váš záujem o AMC a želáme vám veľa  

radosti z vašich produktov a zážitky z varenia plného  

pôžitku!
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Sociálne médiá

 AMC Slovensko  

 AMC International

 amc_international

Zostaňte s nami v kontakte: 

Internetová stránka

www.amc.info/produkty
www.amc.info/svet-receptov

Komunita receptov

 www.kochenmitamc.info
 www.cucinareconamc.info
 www.recetasamc.info
 www.cookingwithamc.info
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AMC Österreich 
Alfa Metalcraft Corporation
Handelsgesellschaft mbH
Handelskai 388/Top 222
1020 Wien/Österreich
T: +43 1 - 258 26 18 0

at@amc.info
www.amc.info

AMC Österreich

AMC na Slovensku
Orechový rad 6
821 05 Bratislava
Slovensko
T: +421 905 624 659 
slovakia@amc.info

slovakia@amc.info  
www.amc.info

AMC Slovensko

AMC International
Alfa Metalcraft Corporation AG
Buonaserstrasse 30
6343 Rotkreuz
Switzerland
T: +41 41 - 799 52 22

info@amc.info
www.amc.info

AMC International amc_internationalAMC International


