TISKOVÁ ZPRÁVA
Nový mixér MixSy – víc než šikovný pomocník do kuchyně
Praha, 13. května 2011 – Společnost Zepter International uvádí na český trh
mixér MixSy v novém oranžovém designu. Multifunkční tyčový mixér MixSy
směle nahradí hned několik kuchyňských přístrojů. Seká, hněte, mixuje,
pasíruje, rozmělňuje, drtí, mele i šlehá – to vše s překvapivou elegancí. Síla
mixéru MixSy se ukrývá v sympaticky malém, praktickém a zároveň designově
zajímavém provedení. Manipulaci usnadňuje kromě nízké hmotnosti také
ergonomicky tvarovaná rukojeť, která perfektně padne do ruky.
Nejsilnější zbraní multifunkčního mixéru MixSy je souprava pěti vyměnitelných
nástavců z ušlechtilé chromniklové oceli, s nimiž je snadné během okamžiku
připravit pomazánky, paštiky, majonézy, koktejly, tvarohové krémy či marmelády.

Všestranná NOŽOVÁ HLAVA krájí syrové ovoce a zeleninu,
rozmělňuje dětské pokrmy, hněte těsto a drtí ledové kostky.
Nožovou hlavu na masivní tyči z ušlechtilé chromniklové oceli lze
dokonce použít přímo v nádobě na zdroji tepla. Díky kvalitním
materiálům lze tyčový mixér ponořit až po rukojeť i do horkých
tekutin. Promyšlená konstrukce navíc brání poškození nádob,
neboť nože vůbec nepřicházejí do styku s jejich povrchem.

ŠLEHACÍ KOTOUČ je praktickým pomocníkem zejména při
přípravě omáček a při šlehání vaječných bílků, suflé a mléčných
koktejlů. Výborně se ale osvědčí i při přípravě nejrůznějších
dezertů – například tiramisu. Dokáže proměnit odstředěné mléko
v jemnou pěnu, která je ideální náhradou šlehačky.

NÁSTAVEC NA MÍCHÁNÍ hravě z odtučněného mléka ušlehá
nízkotučnou majonézu, připraví bramborovou kaši a zeleninové
krémy, osvědčí se při přípravě salátových zálivek a dresinků a
namíchá mléčné koktejly a ledové nápoje. Jeho využití se však
neomezuje pouze na přípravu pokrmů.

NŮŽ NA MASO lze využít na krájení, sekání a rozmělňování
zpracovaného i syrového masa, vláknité zeleniny či na
přípravu strouhanky z čerstvých rohlíků, která je zdravější,
protože nenasákne tolik tuku.

Pětici všestranných nástavců uzavírá nástavec zvaný
PROCESOR (MLÝNEK). Lehce a rychle drtí oříšky, mele
obiloviny, kávu a cukr, strouhá sýry a seká bylinky a koření.

Součástí příslušenství mixéru MixSy je také praktická nádoba
s víkem o objemu 800 ml, která může sloužit jako odměrka
nebo nádoba k uchování potravin v mrazáku i k ohřevu
v mikrovlnné troubě. Je vyrobená z materiálu odolného až do
teploty 150 °C a lze ji omývat v my čce na nádobí.

Hlavy mixéru MixSy dosahují 11 000 nebo 16 000 otáček za minutu.

S MIXSY SE Z VAŘENÍ STANE ZÁŽITEK!

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem exkluzivního
spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně formou osobního
prodeje, který zajišťuje více než 130 tisíc obchodních reprezentantů, a také v síti maloobchodních
prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter prostřednictvím svých
poboček prodává výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Všechny produkty značky
Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou vyráběny zejména v sedmi výrobních
zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 80 milionů spokojených zákazníků dokazuje, že
jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí
životní podnikatelskou příležitost všem bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním
reprezentantům poskytuje zázemí respektované úspěšné mezinárodní firmy, podmínky, systém práce,
respekt, motivaci a spravedlivé odměňování. Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský
koncept na bázi franšízy s podporou a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více
informací o společnosti naleznete na www.zepter.cz.
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