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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU: SÝROVÉ FONDUE BEKA 
 
Výrobek:  Fondue sýrové sada 9 – dílná 

Kód výrobku: 2277749015 

Výrobce: Beka 

Beka Fondue 

Slovo „fondue“ pochází z francouzského slova „tát.“ Fondue pochází z 18 století, kdy sýr a víno bylo 

důležitým artiklem ve Švýcarsku. S těmito dvěma základními surovinami se dá připravit výborné jídlo. 

Základní pokyny 

Sýrové fondue – vezměte si kousek chleba a pomocí fondue vidličky jej ponořte do hrnce. Otočte 

kouskem chleba a obalte jej lehce v sýru. Nechte chléb poté okapat a počkejte, až chleba bude trochu 

studenější.  

Masové fondue – nakrájejte kousky masa a dejte je do horkého oleje a vařte dle vašich představ. 

Použijte poté vidličku a namáčejte maso do omáčky dle potřeby. 

Rybí fondue – rybí fondue je alternativou k sýrovému či masovému fondue a je lehčí a méně 

kalorické. 

Čokoládové fondue – přináší Vám příležitost udělat si vlastní a originální čokoládový dezert. 

Namáčejte malé kousky ovoce, sušenek nebo marshmallow. 

Jak používat fondue set  

Použití hořáku s hořící pastou 

1. Sejměte víko ohřívače a otevřete jej otáčivými pohyby od horní části ke spodní části. 

2. Vyjměte vložku – toto udělejte, pokud budete používat k ohřátí fondue alkohol. 

3. Naplňte hořící pastou do přihrádky pro ni určené. 

4. Zavřete vrchní část přihrádky. 

5. Kontrolujte výšku plamene zboku. 

6. Pozor. Hořák se během tohoto procesu zahřívá! 

7. Na konec uhaste plamen víkem nad horní část hořáku. 

Použití fondue hrnce  

1. Opláchněte fondue hrnec před prvním použitím. 

2. Umístěte fondue set na plochu se stabilní teplotou. 
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3. Dejte vývar nebo olej do fondue hrnce. K urychlení procesu můžete rozehřát hrnec na střední 

teplotu na sporáku. Pozor! Na sporák jsou vhodné pouze fondue hrnce, u kterých je to 

uvedeno na obalu. 

4. Zapalte hořák a dejte jej do držáku. 

5. Na konec uhaste plamen víkem nad horní část hořáku. 

Použití hořáku s alkoholem 

1. Sejměte víko ohřívače a otevřete jej otáčejícími pohyby horní části od spodní části. 

2. Vlijte denaturovaný alkohol do vložky. 

3. Zavřete vrchní část. 

4. Kontrolujte výšku plamene zboku. 

5. Pozor. Hořák se během tohoto procesu zahřívá! 

Bezpečnostní upozornění 

 Tuk je samozápalný při vysokých teplotách. Nevlívejte vodu do tuku! 

 Nepřeplňte hořák alkoholem či hořlavou pastou.  

 Nikdy nedávejte fondue hrnec pod plamen, když je prázdný.  

 Mějte víčko hořáku tak, že může být plamen snadno uhašen. 

 Hrnec a podložka jsou horké, používejte prosím ochranné pomůcky (chňapky). 

 Fondue s horkým olejem prosím vždy hlídejte. 

 Fondue, alkohol či hořlavou pastu mějte mimo dosah dětí. 

 Po použití nechte fondue vychladnout. 

Recepty 

Sýrové fondue (pro 6 osob) 

 Suroviny: 400 g sýru Comté, 400 g sýru Beaufort, 200 g sýru Reblochon, 30 gramů másla, 2 

stroužky česneku, 0,5 l bílého vína (suché), 1 lžíce kukuřičné mouky, čerstvě namletý pepř a 

sůl, celozrnný chleba 

 

 Příprava: Odstraňte okraje sýru. Nakrájejte sýr na kostky. Fondue pánev potřete česnekem. 

Přidejte máslo a pánev mějte pod nízkým plamenem. Přidejte 1 sklenici vína a hrst sýra. 

Nepřetržitě míchejte sýr dřevěnou vařečkou, zatímco se sýr rozpouští. Nyní přidejte zbytek 

vína a trochu sýra. Když se sýr rozpouští, přidejte mouku a víno a zamíchejte se sýrem. 

Pokračujte v míchání, dokud se sýr nerozpustí pořádně a vytvořte tam krémovou omáčku. 

Ochuťte fondue pepřem, trochu muškátového oříšku a solí. Udržujte fondue teplé. Nařezejte 

chleba na malé části a namáčejte je do omáčky vidličkou. Servírujte se salátem a bílým 

vínem. 
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Masové fondue (pro 6 osob) 

 Příprava: Budete potřebovat 1 500 g masa (mix, vepřové, kuřecí, krůtí, hovězí). Nakrájejte 

maso na tenké plátky asi 1,5 cm široké. Pro ještě lepší chuť si můžete maso předtím naložit. 

Pro přípravu masových koulí smíchejte mleté maso, česnek, jedno vejce, sůl a pepř. Poté 

udělejte 40 malých kuliček a obalte je do mouky. Dejte je do fondue hrnce spolu s olejem. 

Jako přílohu si můžete nachystat vařenou zeleninu, salát, hranolky nebo chleba. 

Nejdůležitější přílohou je chutná omáčka.  

 Omáčka: 1 dl majonézy s 0,5 dl zakysané smetany, půl lžičky petrželky, lžíci nakrájené pažitky, 

půl lžičky máty a ochuťte solí a pepřem.  

Rybí fondue (pro 6 osob) 

 Suroviny: 2,5 l vody, 50 g rybího prášku, 500 ml bílého suchého vína, sůl a pepř, jakákoli ryba 

(mořský ďas, losos, cejn…), 3 lžíce olivového oleje, citron, kopr. 

 Příprava: nakrájejte rybu na kousky, pokapejte olivovým olejem, červeným pepřem a 

koprem. Okořeňte solí, pepřem a citronem, nechte odležet na půl hodiny. Připravte si vývar – 

2,5 l vody, rybího prášku a 500 ml bílého suchého vína, poté nalijte do fondue hrnce. Jediné, 

co je potřeba udělat je namáčet kousky ryby do vývaru a za několik sekund vyndat.  

 

Čokoládové fondue (pro 4 osoby) 

 Suroviny: 250 g tmavé čokolády, 125 ml šlehačky, 125 ml mléka, 15 gramů másla. 

 Příprava: rozlamte čokoládu na kousky, přidejte šlehačku a mléko do vodní lázně. Směs dejte 

ohřát na mírném plameni, dokud se neroztopí. Na konce přidejte máslo a zamíchejte do 

směsi. Můžete do fondue namáčet kousky ovoce, sušenky, ananas, banán, jahody aj.  
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