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Schab w ziołach “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

boczek b/ż surowy ze skórą 50% 
schab wieprz. bez kości surowy 50% 

“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,014 kg 0,023 kg 0,030 kg 0,055 kg

żelatyna spożywcza 0,046 kg 0,077 kg 0,100 kg 0,175 kg

“Sekretna” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

czas parzenia w prasce     65 min  120 min  150 min  165 min

Mozaika drobiowa “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

filet (piersi) z kurczaka surowe 40% 
podudzie  z kurczaka  surowe 60% b/kości

“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,014 kg 0,023 kg 0,030 kg 0,055 kg

żelatyna spożywcza 0,046 kg 0,077 kg 0,100 kg 0,175 kg

“John” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

czas parzenia w prasce     65 min  120 min  150 min  165 min

Polędwiczki na boczku “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

boczek b/ż surowy ze skórą 50% 
polędwiczki wieprz. surowe  50% 

“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,014 kg 0,023 kg 0,030 kg 0,055 kg

żelatyna spożywcza 0,046 kg 0,077 kg 0,100 kg 0,175 kg

“Turbo Smak AN” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

czas parzenia w prasce     65 min  120 min  150 min  165 min

czas parzenia w prasce     65 min  125 min  155 min  175 min

Karczek ormiański “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

karkówka wieprz bez kości surowa 55% 
łopatka zmielona, surowa 35%
jaja gotowane (1 szt = 57 gram) 10% 

“Peklosmaczek K”lub sól kuchenna 0,010 kg 0,015 kg 0,020 kg 0,035 kg

żelatyna spożywcza 0,040 kg 0,065 kg 0,080 kg 0,155 kg

“Ormiańska” (przyprawa) 0,020 kg 0,040 kg 0,060 kg 0,080 kg

Łopatka rozkoszna “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

boczek b/ż surowy ze skórą 30% 
łopatka / szynka wieprz. b/ kości surowa 70% 

“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,014 kg 0,023 kg 0,030 kg 0,055 kg

żelatyna spożywcza 0,046 kg 0,077 kg 0,100 kg 0,175 kg

“Rozkoszna” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

czas parzenia w prasce     65 min  130 min  160 min  180 min

mięso można naszpikować ząbkami czosnku w ilościach według własnego uznania  

czas parzenia w prasce     65 min  100 min  110 min  130 min 

Przysmak grzybowy “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

boczek b/ż surowy ze skórą - płaty 25% 
szynka wieprz. b/ kości surowa - kostka 50%
pieczarki i cebula smażona 25% 

“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,014 kg 0,023 kg 0,030 kg 0,055 kg

żelatyna spożywcza 0,046 kg 0,077 kg 0,100 kg 0,175 kg

“Kuchta” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

Roladki serowe / paprykowe “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

boczek b/ż surowy ze skórą - płaty 50% 
schab wieprz. b/ kości surowy 40%
ser żółty lub papryka świeża czerw. 10% 

“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,010 kg 0,017 kg 0,024 kg 0,040 kg

żelatyna spożywcza 0,050 kg 0,083 kg 0,106 kg 0,190 kg

“Szeherezada S” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

czas parzenia w prasce     65 min  130 min  160 min  180 min

Boczek sułtański “S” “D” “T” “K”

surowiec - nie więcej niż : 0,830 kg 1,380 kg 1,940 kg 3,330 kg

boczek b/ż  surowy ze skórą100%  
“Peklosmaczek K” lub sól kuchenna 0,014 kg 0,023 kg 0,030 kg 0,055 kg

żelatyna spożywcza 0,046 kg 0,077 kg 0,100 kg 0,175 kg

“Sułtańska” (przyprawa) 0,010 kg 0,020 kg 0,030 kg 0,040 kg

to takie proste ! 

zrób to sam
Singiel
praska dla samotnych 

pojemność 900 gram

Duet
praska dla dwojga 

pojemność 1500 gram

Kwartet
praska dla rodziny i gości   

pojemność 3600 gram

Tercet
praska dla rodziny 

pojemność 2100 gram

“S” “D”

“T” “K”

Masz problem ? adzwoñ z

Prasowanki
Praski znane także pod nazwą szynkowary, to proste urządzenia 
służące do wyprodukowana w domowych warunkach wyśmienitych własnych wyrobów takich jak: 
                     szynka, baleron, rolada i inne smakołyki według własnej fantazji i upodobania. 
Ważne jest aby przestrzegać zasad związanych z tymi czynnościami 
tj. aby wyrób nie był przesolony, nie rozpadał się a co najważniejsze, aby był smaczny! 
                                            Wszystkie receptury zostały wymyślone i sprawdzone przez nas. 
                                                   Można więc bez obaw wykonać swoją pierwszą prasowankę. 
Urządzenie jest wykonane w całości ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością 
dlatego też można gotować w nim wyroby bez stosowania woreczków foliowych.        

!                     O tym jak ...
- konstruować własne receptury,
- dłużej przechowywać wyroby,
 
   i wiele innych cennych porad
   dowiesz się, jeżeli zakupisz 
   jedną z w/w przypraw.  

Wówczas do zakupu 
(tylko na Twoje żądanie !)
dołączymy oryginalną ulotkę. 

CENTRUM KULTURY SMAKU

SEKWENS

®

  ... w tym miejscu w ulotce, 

którą otrzymasz (o ile ją zamówisz) wraz z pierwszym 
zakupem w naszym sklepie, 
znajduje się 
szczegółowa instrukcja (technologii)  wykonania.
Zapraszamy do zakupów 

                                              www.tradismak.pl   
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