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PENNY: JE RADOST VAŘIT S TÍM NEJLEPŠÍM 

Praha, 21. říjen 2020 – Každý, kdo vaří, ví, že není hrnec jako hrnec ani pánev jako pánev. Správné a 

kvalitní nádobí nejen usnadní nebo zrychlí vaření, ale má vliv i na výslednou kvalitu pokrmu. I to je 

jeden z důvodů proč si právě v rámci věrnostní akce od 22. října můžete v PENNY vybavit svoji kuchyň 

nádobím Berlinger Haus.  

Tato značka klade velký důraz na používání odolných a těch nejkvalitnějších materiálů. Hrnce a pánve 
jsou vyrobeny z kovaného nebo tlakově litého hliníku, 
který vyniká odolností a výbornou tepelnou vodivostí. 
To znamená nejen, že se hrnce i pánve rovnoměrně 
zahřívají, ale také udrží teplo po delší dobu. Můžete tak 
dříve vypnout sporák a jídlo, jak se říká, krásně 
„doběhne“. Aby se pokrm nepřipaloval, je na povrchu 
nádobí nanesena vrstva s odolnými titanovými 
částicemi. Díky tomuto povrchu lze použít minimum 
oleje a nádobí se navíc velmi dobře čistí. Zásluhou 
žáruvzdorného skla a úchytek můžeme nádobí používat 
nejen na sporák, ale i do trouby! A protože dnes jsou moderní úsporné indukční varné desky, má nádobí 
dno, díky kterému se rychleji rozehřeje.  

V PENNY si nyní můžete vybrat, zda se Vám bude hodit tlakový hrnec z nerezové oceli, který je navíc 
vybaven časovačem, pánev WOK, pánev na palačinky, grilovací pánev, klasická pánev, rendlík nebo 
hrnec s poklicí či pekáč s aromatickou úchytkou, do které lze vlít tekuté přísady (olej, víno, pivo), jež 
pak v průběhu pečení prokapávají na pokrm bez zbytečného otevírání trouby. Zkrátka 8 pomocníků do 
kuchyně, díky nimž bude vaření radost a pokrm skvěle chutnat.  
 
Nádobí Berlinger Haus nabídne PENNY za velmi výhodné ceny od 22. října ve všech svých více než 385 
prodejnách se slevou až 70 %. Každý zákazník v rámci této věrnostní kampaně získá 1 bod za 200 korun 
nákupu. Za 10 bodů, v případě držitelů PENNY karty už za 5 bodů, je pak možné získat některý 
z předmětů s atraktivní slevou. Body lze získat až do 23. 12. a uplatnit je až do 30. 12. 2020. Akce platí 
do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách PENNY. 
 
Recepty, které díky tomuto nádobí připravíte snadno a rychle, najdete v aktuálním čísle S PENNY U 

STOLU.  Nápady a inspiraci najdete také na Facebooku a Instagramu PENNY. Videa s recepty Martina 

Škody, který je i televizní tváří této akce, pak můžete shlédnout na YouTube kanálu PENNY.  

#varimehezkycesky 

O společnosti PENNY MARKET Česká republika 

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových 

obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. 

Díky tomu dnes provozuje přes 385 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví 

úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta. 
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