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Wskazówki dotyczące użytkowania i czyszczenia 

Zestaw przyborów 
do krojenia sera 



Przeznaczenie 

Zarówno nóż, jak i krajacz do sera przeznaczone są do krojenia
sera: 

– Ser miękki: konsystencja kleisto-miękka, przykład: Camem-
bert; zalecenie: bardzo dobrze sprawdzi się nóż do sera. 

– Ser półtwardy: przeważnie młode odmiany sera; konsystencja
miękko-sprężysta, twardawa, nie kleista; przykład: Leerda -
mer; zalecenie: bardzo dobrze sprawdzi się krajacz do sera. 

– Ser twardy: twarda, sprężysta konsystencja; 
przykład: Gouda; zalecenie: dobrze sprawdzi się krajacz 
do sera; należy uprzednio usunąć skórkę, która jest często
bardzo twarda; starsze odmiany, np. stary ser Gouda, mogą
być dla krajacza zbyt twarde. 

– Ser bardzo twardy: bardzo twarda, zwarta konsystencja;
przykład: Parmesan; zalecenie: ani nóż, ani krajacz do sera
nie nadają się, w tym przypadku najlepiej użyć tarki do sera. 

Oba artykuły zaprojektowano do użytku domowego i nie
nadają się do celów przemysłowych. 

Drodzy Klienci! 

Ten nowy zestaw przyborów do krojenia sera składa się 
z noża do sera oraz krajacza do sera (przyrządu do  
kroje nia sera w plastry o zadanej grubości). 

Dzięki odsłoniętemu ostrzu ser nie przywiera do noża, dla -
tego szczególnie nadaje się on do krojenia serów miękkich.
Krajacz do sera można natomiast nastawić na różne gru -
bości krojenia. W ten sposób można bardzo łatwo kroić ser
na jednakowe plastry.  

Życzymy Państwu smacznego! 

Zespół Tchibo 

W opakowaniu znajduje się jeden drut na wymianę.
Należy pamiętać, aby przez przypadek nie wyrzucić 
go razem z opakowaniem. 



a NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 

• Produkty te należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwolić, aby dzieci bawiły się przyborami
do krojenia sera. 

• Dzieci nie powinny mieć dostępu do materiałów  opako -
waniowych i drobnych elementów, które mogłyby zostać
połknięte. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

Czyszczenie 

• Nie należy pozostawiać noża ani krajacza do sera na
dłuższy czas w stanie zabrudzonym, tylko starannie 
wymyć je zaraz po użyciu. Używać tylko łagodnych płynów
do mycia naczyń. Po umyciu natychmiast wyjąć przybory 
z wody. Następnie dokładnie wytrzeć miękką szmatką.
Dzięki temu uniknie się plam pochodzących od naturalnych
osadów wapiennych. 

• Aby dokładnie oczyścić krajacz
do sera, można wyjąć wałek. 
W tym celu należy wykręcić
jedną z dwóch śrub. Przed
złożeniem krajacza do sera
dobrze wysuszyć wszystkie

części. Założyć wałek równolegle do drutu, a następnie
ponownie dokręcić śrubę. 

• Przed pierwszym użyciem noża i krajacza do sera należy
umyć oba artykuły w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej
ilości płynu do mycia naczyń. 

• W ramach pielęgnacji drewna należy co jakiś czas natrzeć
drewniane uchwyty niewielką ilością oleju jadalnego za po -
mocą miękkiej szmatki lub gąbki. 

• Przybory do krojenia sera nie nadają się do mycia 
w   zmywarce do naczyń. 



Sposób użycia krajacza do sera 

Krojenie przy użyciu krajacza 

Aby zmienić grubość
plastrów sera, należy
odkręcić o kilka
obrotów śruby na
wałku, a następnie
przesunąć wałek na
inną pozycję. 

Przeciągnąć krajacz powoli i równomiernie po serze, lekko
dociskając. 

Naprężanie drutu tnącego 

Nowy drut tnący ma właściwe
naprężenie, jeżeli obie kostki, na
których drut ten jest zamocowany,
są zlicowane ze spodem uchwytu
krajacza. Wraz z upływem czasu
drut tnący nieco się poluzowuje, 
w szczególności w przypadku
 częste go  krojenia bardzo 
twardego sera. 

Należy wówczas przekręcić umieszczone po obu 
stronach śruby z rowkiem krzyżowym mniej więcej 
o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby poprawić naprężenie drutu tnącego. 
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Wymiana drutu tnącego 

W komplecie z zestawem dołączyliśmy zapasowy drut tnący. 

1. Aby wymienić drut, wykręcić
obie śruby z rowkiem
krzyżowym. 

2. Wyciągnąć drut do góry z mo -
cowań. W tym celu chwycić drut
przy mocowaniu między kciuk 
a śrubokręt i ostrożnie go wyjąć.

3.
Zagiąć ostrożnie nowy drut przy
samych kostkach, np. za pomocą
szczypiec. Obie kostki muszą być
wygięte w tym samym kierunku!

4. Włożyć jedną kostkę nowego
drutu tnącego w przeznaczone
na nią miejsce. Otwór gwinto-
wany winien być zwrócony do
przodu, a drut umieszczony 
w wycięciu na uchwycie. Na ra -
zie nie dokręcać jeszcze śruby
mocującej kostki. Zamocować
kostkę jedynie lekko, wkręcając
w nią odpowiednią śrubę mocu -
jącą jedynie ok. 3 obroty. 



5. Wkręcić drugą śrubę kilka
obrotów w drugą kostkę zgodnie
z rysunkiem obok. 

6. Włożyć drugą kostkę drutu
tnącego w przeznaczone na 
nią miejsce w uchwycie,  wyko -
rzystując wkręconą nieco śrubę
jako dźwignię. 

7. Ponownie usunąć śrubę z kostki, a następnie wkręcić ją 
od drugiej strony (od spodu). 

8. Naprzemiennie dokręcać obie
śruby, każdorazowo po kilka
obrotów, aż obie kostki zrównają
(zlicują) się z powierzchnią
uchwytu. Dzięki temu drut
 krajacza uzyska właściwe
naprężenie. 
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