
98395 Teploměr digitální

CZ: Návod na použití

 POZOR! Tento teploměr není určen k tomu, aby při vaření zůstal v připravovaném pokrmu. MUSÍ
být ihned vyjmut, jakmile je teplota naměřena.

 POZOR! Ostrý předmět, uchovejte mimo dosah dětí.
 VAROVÁNÍ: Pokud není přístroj používán, udržujte jej mimo přímý vliv vysokých teplot.

Pro jaké pokrmy je teploměr určen:

Hovězí, skopové, šunka, pečeně, steaky, kotlety, vepřové nebo jehněčí:

Teploměr zapíchněte doprostřed v nejširším místě pečínky, ne do kosti nebo tuku.

Pokrmy v nádobě a vaječné pokrmy:

Teploměr zapíchněte doprostřed v nejširším místě pokrmu.

Drůbež:

Teploměr zapíchněte do vnitřní strany stehna, u husy, kuřete nebo u kachny v blízkosti prsou, ale tak, aby
teploměr nebyl v kontaktu s žádnou kostí. Pokud je drůbež s nádivkou, nádivka musí mít teplotu cca 74°C.

Mleté maso a drůbež

Teploměr je nutné zapíchnout do nejširšího místa mletého masa nebo do drůbežího pokrmu. U tenčích
pokrmů, například u masových placiček, lze teploměr zapíchnout i ze strany.

Vnitřní teploty masa

Maso Krvavé
(syrové)

Nedostatečně tepelně
upravené

Mírně
propečené

Dobře
propečené

Hovězí 60°C 66°C 71°C 77°C

Kuře

Celé/části 82°C

Bez kostí 74°C

Krůta

Celá/s nádivkou 82°C

Prsa 77°C

Vepřové 70°C 77°C

Uzená šunka 54-60°C

Jehněčí 60°C 66°C 68°C 71°C

Telecí 60°C 66°C 71°C 77°C

Párky 77°C

Masové placičky –
1,5cm silné

61°C



SK: Návod na použitie

 POZOR! Tento teplomer nie je určený k tomu, aby pri varení zostal v pripravovanom pokrme.
Keď je teplota zmeraná, JE NUTNÉ ho ihneď vybrať.

 POZOR! Ostrý predmet, uchovajte mimo dosah detí.
 VAROVANIE: Pokiaľ nie je prístroj používaný, udržujte ho mimo priamy vplyv vysokých teplôt.

Pre aké pokrmy je teplomer určený:

Hovädzie, baranie, šunka, pečienka, steaky, kotlety, bravčové alebo jahňacie :

Teplomer zapichnite doprostred v najširšom mieste pečienky, nie do kosti alebo tuku.

Pokrmy v nádobe a vaječné pokrmy:

Teplomer zapichnite doprostred v najširšom mieste pokrmu.

Hydina:

Teplomer zapichnite do vnútornej strany stehna, ak ide o hus, kurča alebo kačku, tak v blízkosti pŕs, ale tak,
aby teplomer nebol v kontakte so žiadnou kosťou. Pokiaľ sa hydina pečie s plnkou, plnka musí mať teplotu
cca 74°C.

Mleté mäso a hydina

Teplomer je nutné zapichnúť do najširšieho miesta mletého mäsa alebo do hydinového pokrmu. Ak sa jedná
o tenšie pokrmy, napríklad mäsové placky, možno teplomer zapichnúť i zo strany.

Vnútorná teplota mäsa

Mäso Krvavé
(surové)

Nedostatočne tepelne
upravené

Mierne
prepečené

Dobre
prepečené

Hovädzie 60°C 66°C 71°C 77°C

Kurča

Celé/časti 82°C

Bez kostí 74°C

Morka

Celá/s plnkou 82°C

Prsia 77°C

Bravčové 70°C 77°C

Údená šunka 54-60°C

Jahňacie 60°C 66°C 68°C 71°C

Teľacie 60°C 66°C 71°C 77°C

Párky 77°C

Mäsové placky –
1,5cm hrubé

61°C
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