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Kuchyňské váhy
Moderní kuchyňské váhy již neumějí pouze vážit, ale nabízejí
uživateli i několik užitečných funkcí. Chystáte se zakoupit novou
váhu? Zvažte to.
Nejdůležitějším parametrem při výběru
vah je mechanismus vážení. Rozlišujeme
váhy mechanické a digitální. Nenechme se
oklamat, mechanické váhy mohou hmotnost sdělovat jak pomocí stupnice s ručičkou, tak na digitálním displeji. Cena těchto
vah je přibližně stejná.
Plně digitální váhy jsou přesnější, váží
zpravidla s přesností na jeden nebo dva
gramy. Navíc mají i několik šikovných
doplňkových funkcí. Nejžádanější bude
jistě automatické dovažování, díky němuž
snadno odečteme váhu misky, do níž sypeme mouku. Některé váhy dokonce hmotnost misky odečtou automaticky, stačí je
položit a chvíli počkat. Mechanické váhy
mívají většinou obdobnou funkci, hmotnost misky se odečítá posunutím koleč-
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Důležité parametry
při výběru:
● mechanismus vážení
● maximální možné zatížení
● velikost displeje
● doplňkové funkce
● design
kem nebo přidáním závaží. Tento postup
je však nepohodlný. Digitální váhy mohou
nabízet doplňkovou funkci měření počtu
kalorií. V jejich paměti jsou zaneseny průměrné kalorické hodnoty běžných potravin, podle hmotnosti váha spočítá obsah
kalorií. Tato funkce se hodí především pro
dietáře.
U běžných kuchyňských vah se maximální
možné zatížení pohybuje mezi dvěma až
deseti kilogramy. Pro běžnou rodinu však

postačí maximum tři až pět kilogramů.
Nejedná se však o parametr, který je při
výběru váhy rozhodující.
Při výběru váhy rozhodně nepodceňujme
velikost displeje. Musíme vždy jasně přečíst všechny údaje, které zobrazuje. Proto
se doporučuje vyzkoušet zobrazení ještě
v obchodě. Při provozu váhy dbejme na
včasnou výměnu baterií, ty mají velký
podíl na intenzitě zobrazených údajů.
Pro mnohé důležitým kritériem je design.
Klasický design představuje misku
a mechanickou ručičku, do moderních
kuchyní se hodí nerezové modely. Ve
výběru zákazníků jednoznačně vedou digitální váhy v kombinaci skla a nerezu. Specialitou jsou váhy, které lze zavěsit na zeď,
magnetické upevníme například na chladničku. Elegantní a vždy připravené jsou
váhy zabudované v pracovní desce.
Velmi praktické je možnost mytí váhy
v myčce.
■
Foto archiv firem BSH DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE,
LEIFHEIT a TESKOMA
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Nástěnné
hodiny
do kuchyně
patří

Nástěnné hodiny jsou
nedílnou součástí každého
interiéru. Slouží nejenom jako
ukazatel času, ale pro mnohé
jsou velmi důležitým
interiérovým doplňkem.
Ačkoli je čas již běžně zobrazován na displejích kuchyňských
spotřebičů, tradiční nástěnné
hodiny z našich kuchyní nevymizely. Každý z nás se bezděky

několikrát podívá na hodiny, aniž si to uvědomuje.
V nabídce hodinářů nalezneme nejčastěji
digitální a quartzové hodiny. Ty využívají
elektronický oscilátor, nejčastěji řízený
křemenným výbrusem (krystalem) –
odtud název křemenné hodiny, obchodní
označení quartz. Čím dál větší oblibě se
těší mechanické hodiny. Pérové mechanické hodiny mají pérové strojky a jejich cena
je příznivá. Jedná se o klasické dřevěné
hodiny se skleněnou výplní, které se natahují jednou měsíčně. Luxusní mechanické
hodiny jsou osazené
závažovými týdenními
strojky,
a
protože
jsou zpravidla vyráběny ručně,
je možné
v mnohém,
například
v provedení
odstínu moření, vyhovět požadavkům zákazníka.
Nechcete-li neustále kontrolovat, zda-li
jdou hodiny přesně – jestli se opožďují
nebo předhánějí, pořiďte si hodiny řízené
radiovým signálem. Jejich neuvěřitelná
přesnost s maximální odchylkou 1 vteřiny
za milion let zaručí, že zobrazují stále přesný čas. Hodiny řízené signálem mohu být
jak digitální, tak ručičkové.

Důležitým parametrem při výběru je
design hodin. Velikost a tvar je zpravidla
ovlivněn místem na zdi, kam chceme hodiny umístit. Zvláště do kuchyně vybírejme
hodiny s čitelným ciferníkem. Při vaření se
bude hodit, zobrazují-li hodiny také minuty.
V moderních interiérech převládají jednoduché hodiny z kovu, v kombinaci se
sklem. Levnější jsou hodiny plastové. Klasikou jsou dřevěné hodiny, do mnohých
interiérů jsou nadčasové. Hodiny mohou
být také doslova uměleckým dílem. Na
trhu je několik designových kusů, které
nabízejí netradiční tvary i pojetí. Často jsou
použity neobvyklé materiály. Originální
řešení je zavěšení hodin do prostoru
kuchyňského obkladu.
■
Foto archiv firem NEXTIME, ORESI
a TESKOMA
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