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RADOST Z VAŘENÍ S PENNY 

Praha, 24. říjen 2019 

Od dnešního dne nabízí PENNY v rámci věrnostního programu hned šestici praktických VIVESS 

pomocníků do kuchyně. Až do 11. prosince si tak zákazníci mohou vybavit svoji kuchyň jedním ze 

šesti kuchyňských přístrojů. Kromě běžných spotřebičů v podobě rychlovarné konvice, kávovaru 

nebo toustovače si mohou výhodně pořídit i stále oblíbenější smoothie mixér, kontaktní gril nebo 

horkovzdušnou fritézu, umožňující přípravu zdravějších pokrmů. Stačí nasbírat 10 nebo 15 bodů a 

využít až 50% slevu. 

K snídani čaj s tousty, dopoledne káva, po obědě smoothie, které dodá energii po zbytek dne, a večer 

něco dobrého z grilu s přílohou ze zdravé fritézy bez zbytečných přepálených tuků. I tak může vypadat 

den s novými spotřebiči. „Při výběru nabízených spotřebičů jsme kladli důraz na současný životní styl, 

když vnímáme, že naši zákazníci dbají stále více na své zdraví a zdravý životní styl. I proto kromě 

tradičních spotřebičů nabízíme mimo jiné i nejmodernější horkovzdušnou fritézu, která umožňuje 

přípravu smažených pokrmů s minimem oleje nebo zcela bez něj, nebo smoothie mixér,“ říká Zlata 

Ulrichová, vedoucí strategického marketingu PENNY. Všechny spotřebiče jsou nabízeny pod značkou 

VIVESS, která je součástí koncernu REWE, a jež klade důraz na moderní design a nejmodernější 

inovativní technologie. 

Kolekce spotřebičů VIVESS zahrnuje v našich domácnostech již dobře známé pomocníky, ale i horké 

novinky. Všechny precizně zpracované v elegantním černo-stříbrném designu.  

Horkovzdušná fritéza dává možnost přípravy oblíbených jídel bez oleje, tedy mnohem zdravěji a bez 

nepříjemného zápachu. Nádoba o velikosti 2,5 litru stačí pro přípravu jídla pro celou rodinu a digitální 

ovládací panel zajišťuje, že pokrmy budou vždy přesně tak křupavé, jak je požadováno. 

Kontaktní gril z ušlechtilé oceli dokáže automaticky přizpůsobit teplotu tloušťce a druhu grilované 

potraviny. Stav ohřevu ukazuje na LED displeji a lze zvolit jeden ze 7 přednastavených grilovacích 

programů. Gril jde rovněž snadno rozložit a z příklopného grilu udělat gril velkoplošný. 

Stolní a smoothie mixér 2v1 je možné použít jak na běžnou přípravu pokrmů jako například krájení 

cibule nebo sekání masa, tak i k výrobě čerstvých ovocných a fitness nápojů nebo koktejlů. Ty je možné 

si rovnou díky nádobkám s uzávěrem vzít rovnou s sebou na cestu do práce nebo za odpočinkem. 

Toustovač má kromě šesti stupňů intenzity propečení i funkci rozmrazování pečiva a integrovaný 

nástavec na rozpékání pečiva. 

Překapávací konvice pro přípravu čerstvé kávy má objem 1,5 litru, digitální displej a časový spínač, 

který umožňuje naplánovat a nastavit přípravu kávy po ranním probuzení. 
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Varná konvice, dnes už tradiční domácí pomocník, bez nějž si málokdo umí dnešní kuchyň představit, 

má objem 1,7 litru, tedy dostatečný objem na přípravu horkého nápoje pro celou rodinu. 

Všechny spotřebiče je nyní možné pořídit se slevou až 50 %. Šestici spotřebičů nabízí PENNY od 24. 

října až do 11. prosince ve všech svých 382 prodejnách za zvýhodněných podmínek. Za 10 bodů 

získaných za nákupy s věrnostní kartou tak je možné si pořídit například horkovzdušnou fritézu za 1 599 

korun, tedy prakticky za poloviční cenu nebo kontaktní gril v ceně 2 499,- za cenu 1 999,- korun. 

Recepty najdete v aktuálním zimním čísle S PENNY U STOLU. 

MASOVÉ KULIČKY S HRANOLKY 

4 PORCE / PŘÍPRAVA 5 MINUT / FRITOVÁNÍ 30 MINUT 

NA MASOVÉ KULIČKY 

450 g mletého hovězího 
100 ml kečupu 
Špetka chilli 
2 ½ lžíce worcesterské omáčky 
50 ml octa 
1 lžička citrónové šťávy 
70 g hnědého cukru 
½ lžičky plnotučné hořčice 
1 lžička nastrouhaného čerstvého zázvoru 
3 plátky toastového chleba na zahuštění 
 
NA HRANOLKY 

4 středně velké brambory 
2 lžíce olivového oleje 
1 lžíce grill koření 
 
Oloupané brambory nakrájejte po delší straně na hranolky. Na chvíli je namočte do studené vody. 
Osušte je, zakapejte olivovým olejem a promíchejte s kořením. Suroviny na masové kuličky propracujte 
v misce, v dlaních vytvarujte kuličky velikosti vlašského ořechu. Dejte je do fritézy a opékejte na 180 °C 
10 minut. Pak zvyšte teplotu na 200 °C a 20 minut pečte hranolky, občas je protřeste. 
 
 

O společnosti PENNY MARKET Česká republika 

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

obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 22 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v 

regionech. Díky tomu dnes provozuje 382 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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