
VAŘENÍ NA NEJMENŠÍM PROSTORU

Existuje bezpočet důmyslných vychytávek, jak z malé kuchyně „vytřískat“
to nejlepší. Dokonce i sebemenší kuchyňka na pouhých 4 čtverečních
metrech může být skutečný prostorový zázrak, ve kterém je možné uložit
úplně vše, co člověk potřebuje k životu i vaření.

Prostornost díky
chytrým řešením
úložného prostoru

Při plánování kuchyně platí nutnost zohlednit nejen
pracovní procesy; díky důmyslným řešením skříněk a
optimalizovanému ukládání bude Vaše kuchyň
funkčnější a zároveň zde bude vládnout i dokonalejší
pořádek. To, že tyhle zásady platí a fungují i v
miniaturním sektorovém bytečku, prokázal
moderátor Eric Schroth.

5 minut
Feldkirch, Rakousko

Vaření na nejmenším prostoru

https://www.blum-inspirations.com/cs/


Víc než jen jedna finta
V miniaturním bytě na 22 čtverečních metrech firmy Blum se zrovna nenatáčí, přesto si toho Eric předsevzal
opravdu hodně: chce v drobounké kuchyňce na 4 čtverečních metrech uvařit vynikající jídlo pro svou
milovanou maminku.

Úložný prostor všude, kam oko dohlédne
Sympaťák z Kolína nad Rýnem se v tomhle mini bytečku už důkladně rozhlédl a objevil obrovskou spoustu
rozmanitých vychytávek pro vylepšení úložného prostoru: „Já vím, že je tu stávající úložný prostor perfektně
využitý, například díky úzkým skříňkám tu nepřijde nazmar ani centimetr.“ V takhle maličkém bytě nikdy
nikam není daleko, to Eric zjistil i při úklidu, který zvládl ohromně rychle.

Díky obzvlášť širokým zásuvkám a
důmyslnému vnitřnímu členění má Eric
všude dokonalý přehled.

Díky SPACE TOWER s odkládací plochou
na boty je kdykoli možné pohodlně
dosáhnout na všechny boty.

Teleskopický věšák je paráda, s výběrem
košile Eric nikdy nemá žádný problém.



Mini kuchyňka v zátěžovém testu

Teď ale chce Eric opravdu všechno vyzkoušet a zjistit naprosto přesně. A chce připravit těstoviny s omáčkou z avokáda a sýra feta
s krevetami.



Jsou možné v jakkoli velké kuchyni: optimální pracovní
postupy.
Přes maličké rozměry miniaturní kuchyně je i zde nezbytně nutné zajistit harmonii mezi jednotlivými
zónami. Proto je potřeba zohlednit již při plánování, kam budete ukládat zásoby, na kterém místě či místech
se chystáte pracovat, a jak zařídit, aby všechny pomůcky do kuchyně byly vždy hravě po ruce. Práce se tak
usnadní, cesty po bytě zkrátí, a všechny činnosti budou plynulejší.

Zatímco těstoviny se již vaří, Eric oloupe a nakrájí avokádo, to samé provede i se stroužky česneku. Vezme
sýr feta a nakrájí jej na kostičky. Úklid odpadků je díky technologii otvírání SERVO-DRIVE hračka, vše skončí
přímo pod dřezem v koši. I tady stačí jen ťuknout do nábytku bokem nebo kolenem, aby se dřezová skříňka
otevřela jako mávnutím kouzelného proutku.

Prozíravé, důmyslné plánování, a půl je hotovo
Moderátor zpracuje všechny přísady, přidá sem ještě citronovou šťávu, sůl a pepř, a tyčovým mixérem
vytvoří ze směsi krémovou pastu. Na závěr ještě uložit vše do lednice a přípravy jsou hotové. Lednice stojí
hned vedle pracovní plochy, proto Eric dokázal vše bleskurychle uklidit do chladu.

Jakmile dorazí milovaná návštěva, musí Eric ještě na závěr vhodit krevety do rozpáleného olivového oleje,
přidat sem těstoviny a omáčku z avokáda a sýra feta, vše promíchat a ozdobit sušenými čnělkami šafránu –
a hostina může začít!

"Když je všechno tak dobře dostupné, běží práce jako na
drátkách – je úplně jedno, jak velká kuchyň je."



Funkční skříňky pro lepší přístup
Protože Eric všechny ty náročné přípravy zvládl rychle, zůstalo mu ještě dost času na slavnostní prostření
stolu. Skrytý úložný prostor ve stole se výborně hodí na podložky, ubrousky, zkrátka veškeré prostírání.
Šikovný třicátník hned objeví i příbory. Ty jsou ihned po ruce v přehledné zásuvce díky důmyslnému
systému vnitřního členění. Díky SPACE STEP, soklovému stupátku firmy Blum, dosáhne Eric hravě i na
sklenky na víno, uložené v horní skříňce.

V příborníku jsou jídelní příbory i
pracovní příbory na vaření přehledně
uspořádané.

S tímhle řešením soklu je Eric hned o
nějakých 15 centimetrů vyšší.

S kováním na výklopy AVENTOS HK top
jsou sklenky na víno ihned po ruce. 

Ericova milovaná
máma

O chvíli později maminka do mini bytu na 22
čtverečních metrech skutečně dorazila. Máma
Elisabeth je už opravdu tady! „Já jsem bohužel
nemohl být na den matek doma, proto jsem si svou
maminku pozval sem a uvařil jsem pro ni. Je to naše
tradice − letos jsme společné jídlo prostě přeložili
sem do Vorarlberska“, usmívá se moderátor.

Řešení skříněk, která překvapí
„Když mě Eric pozval do Rakouska, myslela jsem si, že půjdeme do nějaké příjemné, moderní restaurace. Ale
že budeme jíst v sektorovém bytečku, tak s tím jsem rozhodně nepočítala“, vypráví Elisabeth Schroth, a
hned dodává: „Člověk si ani neuvědomí, že tu je k dispozici jen 22 čtverečních metrů, všechno tady působí,
jako že je to mnohem větší. Mně se ohromně líbí, že tady všude stačí do všeho jen trochu zatlačit, a šuplíky
se hned samy otevřou. Tady se skutečně využije každičký milimetr, to je perfektní.“



Vážně, všechno je tu fantasticky vyřešené. Ještě nikdy jsem
neviděla tolik důmyslných řešení v tak malém prostoru.

Shrnutí

Eric také překypuje nadšením: „Už jsem toho zažil
hodně, ale být v bytě, který slouží jako kulisa, a vařit
v kuchyňce na 4 čtverečních metrech, tak to je
mimořádná zkušenost. Tím, jak je tu vše tak
důmyslně rozdělené, a s těmi vychytávkami, které
vážně výborně pomáhají, všechno klaplo naprosto
dokonale“, pochvaloval si Eric. Mimochodem,
těstoviny s omáčkou z avokáda a krevety, zdobené
sušenými čnělkami šafránu, chutnaly Erikově
mamince znamenitě. Chcete tuhle delikatesu také
zkusit připravit? Pak si můžete stáhnout recept
přímo zde. Přejeme Vám, ať jste úspěšní!

Stáhnout recept!

https://www.blum-inspirations.com/corporate/media/downloads/kochen-4m%C2%B2/rezept_garnelen_blum-inspiration_de-7.pdf
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O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

KUCHYNĚ

Nová kuchyň, nové štěstí

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment: bydlení na 22
čtverečních metrech

SPACE STEP

Řešení soklu SPACE STEP
jakožto skrytý pomocník

SPACE TWIN

SPACE TWIN – využití
skrytého prostoru
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