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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU: PARNÍ ODŠŤAVŇOVAČ 
 
Výrobek: Parní odšťavňovač s hadicí a skleněnou poklicí, nerez, vhodné i pro indukci 

Kód výrobku: 227757200 

Výrobce:  Gastro 

Příprava ovocného džusu 
V parním odšťavňovači může být v rámci jedné operace  3-4 kg ovoce, pro časově nenáročnou 
přípravu, odšťavňování. Bobule a peckoviny není potřeba vypeckovávat. Jablka a hrušky nakrájejete 
na kousky a lze je ponechat ve slupce i s jádry. Spotřeba cukru, viz tabulka 1, ale může také být 
zpracováno bez přídavku cukru. Dno nádoby odšťavňovače ze ¾ zaplnit vodou a přivést k varu. Pak 
dát ovocný koš s pokličkou. Po asi 40 až 60 minut vaření můžete vypouštět šťávu z nádoby pomocí 
nastavitelné vypouštěcí hadice do připravených lahví. Musíte naplnit až po okraj a okamžitě uzavřít 
nejlépe gumovými krytkami. 
Dobrou chuť mají i šťávy, které byly vyrobeny ze směsi různého ovoce. 

 

Výroba želé 
Ovocné šťávy se používají i k výrobě želé, protože obsahují hodně želírovací prostředků (pektin). 
Bohatá na tyto látky jsou jablka, rybíz, brusinky. Zvažte šťávu bez přídavku cukru, s cukrem (viz 
tabulka 2), zamíchejte a vařte. Želé bude připraveno za cca. 7 minut. Vařte vždy jen malé množství 
(asi ½ litru). Čím kratší doba vaření, tím je jemnější chuť. 

 

Šťávy ze zeleniny 
Zeleninové šťávy, stejně jako ovocné džusy obsahují cenné živiny a stavební materiály. Kromě pití 
zeleninové šťávy se také dobře hodí k ochucení a obohacení polévek a omáček. 
  

Některé příklady: 
- okurky nakrájíme na kousky, parní čas: 45 minut 
- řepa, parní doba: 60 minut 
- Rajčata nakrájíme na malé kousky, parní čas: 45 minut 
- Odšťavňování cibule se slupkou, nakrájíme, parní doba: 60 minut 

 

Čištění 
Pokud se objeví matné skvrny nebo časem tenký povlak, pak je to kvůli minerálních látkám které jsou 
obsaženy ve vodě z kohoutku. Chcete-li odstranit, potřeme půlky citronu přes barevné skvrny nebo 
použít horký roztok z 9 dílů vody a jednoho dílu octa. 
 
Údaje v tabulkách jsou orientační a měly by být upraveny podle individuální chuti. 
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TABULKA 1 
 
Druh ovoce Cukr na 1 kg ovoce 

 
Hotový džus 

 
Šťáva na ředění 

Parní čas 
v minutách 

Jablka 30 - 50 g 100 g 60 – 75 

hrušky 50 g 100 g 60 

Ostružiny 100 g 150 – 200 g 30 

Jahody 50g 100 g 30 

Borůvky 100 g 200 g 45 

Maliny 50 g 150 g 30 

Bezinky 90 – 100 g 200 – 250 g 30 – 45 

Rybíz 150 – 200 g 200 – 250 g 45 – 60 

broskve 50 g 100 g 45 

Blumy 50 – 100 g 200 g 45 

Rebarbora 200 g 250 – 300 g 30 – 50 

Višně 50 – 100 g 200 g 45 

třešně 50 g 100 g 45 

Angrešt 50 – 100 g 150 – 200 g 45 – 60 

Hrozny 50 g 100 g 45 

Švestka 30 – 50 g 100 g 45 
 
 

TABULKA 2 
Přidávání cukru do různých typů šťávy na 500 g šťávy pro 
 
Jablečné želé    250 g 
Jablečné a třešňové želé   375 g 
Jahodové želé    500 g 
Jahody želé     500 g 
Bezinky želé    375 g 
Rybíz želé     375 g 
Černý rybíz a jahodové želé   450 g 
Červený rybíz želé    450 g 
Třešňové želé    500 g 
Švestkové želé    300 g  
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