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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU: PÁNEV WOK 

 
Výrobek: Pánev Wok, 30 cm, vhodná i pro indukci, hypoalergenní, energeticky úsporná, model Vita 

 Kód výrobku:  227749050 

Výrobce:  Beka 

Před použitím  

Odstraňte z pánve veškeré papíry a etikety (pro odstranění můžete použít aceton nebo rostlinný 

olej).  

Techniky vaření 

Stir Fry: Nejprve si všechno nakrájejte na malé kousky. Poté smažte 1-2  minuty nad vysokým 
plamenem, nepřetržitě míchejte. Maso a zelenina mohou být vařeny odděleně a poté je můžete 
ohřát dohromady ve woku a smíchat s omáčkou.  
 
Dušení 
Vařte jídlo v omáčce, přikryté pokličkou a nad nízkým plamenem. Pravidelně míchejte, tak aby se 
kusy jídla nepřichytávaly k pánvi.  
 
Smažení 
Smažte jídlo obalené v těstíčku na oleji. Doba smažení závisí na velikosti kousků jídla.  Jakmile bude 
těstíčko zlatavé, vyjměte jídlo z pánve a odkapejte na ubrousku. 
 
Vaření v páře 
Položte jídlo do uzavřeného bambusového košíku. Umístěte košík do woku nad vařící vodu, přikryjte 
pánev pokličkou a nechejte vařit.  
 
Marinování 
Naložte si jídlo do čínské aromatické marinády, která se skládá ze sojové omáčky, rýžového vína 
(saké) a pšeničné mouky. Po uležení dejte jídlo na pánev wok. 
 
Recept na kuřecí prsa s rýží, zeleninou a bazalkou (pro 2 osoby) 
Suroviny:  
360 g kuřecích prsou, 2 malé kousky zázvoru, 1 stroužek česneku, půl červené a žluté papriky, 1 
mrkev, 1 malá cuketa, 3 jarní cibulky, 8 lístků thajské nebo normální bazalky s citronovou kůrou, 1 
lžička Sambal Olek, 2 lžičky sojové omáčky, 1 lžíce rostlinného oleje, 1 lžíce soli, 1 lžička kukuřičné 
mouky, 250 předvařené rýže basmati nebo čínské rýže, 3 lžičky oleje 
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Příprava 
Ostrouhejte zázvor a nakrájejte jej na kousky a dejte do mísy. Oloupejte česnek a nakrájejte ho. 
Přimíchejte sojovou omáčku a lžičku rostlinného oleje (nejlépe sezamového). Přidejte sůl a 
kukuřičnou mouku. 
 
Umyjte a osušte kuřecí prsa a nakrájejte je na nudličky. Smíchejte s marinádou z misky. Očistěte jarní 
cibulku, vyhoďte zelené části a nakrájejte je na osm dílů (podle velikosti). Umyjte papriku a odstraňte 
bílé části. Nakrájejte papriku na tenké nudličky. 
 
Rozpalte na woku olej a osmažte za stálého míchání zeleninu. Nepřidávejte vodu.  Po dvou minutách, 
kdy je zelenina na pánvi, přidejte maso s marinádou a povařte je dohromady další dvě minuty. Poté 
přidejte předvařenou rýži a vařte další tři minuty. 
 
Pokrm smíchejte s lístky bazalky a přidejte Sambal Olek.  
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