Yari
Řada Yari

Pokyny k použití a péči

Restaurace dálného východu a sushi bary
lze dnes nalézt v každém hlavním městě,
asijská kuchyně již dávno dobyla i
evropský trh.

Ostré čepele jsou citlivé. Vybírejte řezný povrch, který ochrání
čepel, vyrobený např. ze dřeva, bambusu nebo vysoce kvalitního
plastu. Čepele doporučujeme brousit pomocí ocílky nebo
brusného kamene. Brousek není pro tento typ nože vhodný.

Řada Yari není tradicí japonských nožů jen
vizuálně. Čepele jsou vyrobeny z vysoce
kvalitní japonské oceli, která se skládá z 67
vrstev. Jádro čepele je vyrobeno z oceli
VG-10 se speciální tvrdostí přibližně 61
Rockwell. Spolu s extrémně ostrým úhlem
řezné hrany 30° dosahují nože maximální
ostrosti, která má zvláště dlouhou
životnost.

Kvalitní nože si zaslouží kvalitní péči. Očistěte nůž po každém
použití a pečlivě osušte ostří.
Rukojeť čas od času naolejujte olejem - nepoužívejte olivový olej,
obsahuje příliš mnoho kyseliny.
Ruční mytí poskytuje ochranu před mechanickým poškozením v
myčce.

Kombinace
čepelí
s
damaškovým
vzorováním a rukojetí z tmavého pakka
dřeva s čepičkou z nerezové oceli dává
nožům Yari atraktivní design.

Pokud máte jakékoli dotazy,
kontaktujte prosím náš tým
zákaznických služeb na www.wmf.cz/
kontakt nebo na čísle 731 010 111.
Groupe SEB ČR
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
www.wmf.cz

Ideální skladování je v bloku na nože. Chrání čepele a nože jsou
kdykoli k dispozici.

Yari

V této sérii jsou dostupné tyto nože:

Nůž šéfkuchaře
Délka čepele: 20 cm
Nůž šéfkuchaře je jednoduše třída: jeho široká, silná čepel
hladce klouže skrz ryby a maso a nakrájí i tu nejtvrdší zeleninu.
Usnadňuje zpracování bylinek a sekání ořechů: jednoduše stačí
položit špičku nože na prkénko a posouvat čepelí nahoru a
dolů.

Santoku nůž
Délka čepele: 16,5 cm
Klasický tvar čepele, často používaný v japonské kuchyni. Ideální k
porcování masa a krájení ryb, zeleniny a bylinek.

Santoku nůž
Délka čepele: 13,5 cm
Díky kratší čepeli je nůž obzvláště užitečný a lze jej použít různými
způsoby.

Víceúčelový nůž
Délka čepele: 15 cm
Tento nůž opravdu dostojí svého jména - je malý, šikovný a
všestranný. Využijete ho při různých úkonech čištění a krájení
ovoce a zeleniny, včetně sekání bylinek.

Office nůž
Délka čepele: 10 cm
K čištění, krájení nebo loupání zeleniny a ovoce.
Office nůž se často používá i ke krájení cibule, česneku, bylinek
a krájení rajčat.

