Lietošanas instrukcija

SERVĒŠANAS KOMPLEKTI
Dzērienu servīžu komplekti — brīnišķīgs papildinājums Jūsu galda klājumam, kas
ietver sevī stilu un eleganci, funkcionalitāti un praktiskus dekorus.
• Komplekts tiek piedāvāts 5 variantos:
• komplekti ar spoguļgludu pulējumu no korozijizturīga(nerūsējoša) tērauda;
• komplekti ar zeltītu dekoru, spoguļgludu pulējumu no korozijizturīga(nerūsējoša)
tērauda, apzeltījums — 0,2 mikroni, 24 karāti.
• komplekti ar sudraba pārklājumu (sudrabs — 999 prove, 23 mikroni)
• komplekti ar sudraba pārklājumu un zelta dekoru (sudrabs — 999 prove, 23 mikroni, apzeltījums — 0,2 mikroni, 24 karāti).
• apzeltīti komplekti (no korozijizturīga(nerūsējoša) tērauda, apzeltījums — 0,2
mikroni, 24 karāti)

KOMPLEKTS ”MAGIC HARMONY” (LS-023, LS-023-DG)
Komplekts „Magic Harmony” — stikla trausluma un tērauda izturības apvienojums.
Stikla glāzes uz smalkas metāla kājiņas. Tā ir unikāla eleganta kombinācija, kas akcentēs vīna tīro krāsu un šampanieša burbulīšu gaismas spēli.
Pateicoties patentētam mehānismam, kupolu un kājiņu var savienot un atvienot sekundes laikā. Kājiņas pieejamas tērauda un apzeltītos variantos.

Glāžu izmantošana:
• Garenās glāzes dzirkstošajiem dzērieniem(šampanietim);
• Lielās glāzes sarkanvīnam;
• Vidējās glāzes baltajam vīnam.

KOMPLEKTS "ASTRA" (LS-110, LS-113)
Komplekts paredzēts kafijas un citu karsto
dzērienu pasniegšanai. Tasītēm (110 ml) ir izsmalcināta forma. Dubultās sieniņas pasargās
dzērienu no ātras atdzišanas.
Komplektā ietilpst tasītes, apakštasītes, kanna espresso kafijas pagatavošanai, paplāte, cukura trauks uz paliktņa un krūze pienam.
Daudzās valstīs populārs kļuvis tiešā šāds
kafijas pagatavošanas veids — karsta ūdens palaišana zem spēcīga spiediena.
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Kafijas kannas lietošanas instrukcija
1. Nepieciešams daļu kafijkannas līdz vārstam piepildīt ar ūdeni.
2. Maltu kafiju ievietot sietā.
3. Sietu ievietot zemākajā kafijkannas daļā.
4. Augšējo kafijkannas daļu uzlikt uz apakšējās un stingri pieskrūvēt vienu otrai.
5. Kafijas kanna ir aprīkota ar spiediena filtru mazāka kafijas daudzuma pagatavošanai. Lai to izdarītu, paredzēto filtru ievietot sietā, piepildīt ar maltu kafiju, bet
apakšējo kafijkannas daļu līdz pusei piepildīt ar ūdeni. Lai pagatavotu maksimālu
daudzumu kafijas, samazināšanas filtrs netiek izmantots.
6. Kafijkannu uzlikt uz mazas liesmas līdz brīdim, kad kafija pacelsies līdz augšmalai. Apakšējā daļā ūdens karsēšanas rezultātā radīsies paaugstināts spiediens.
Paaugstināts spiediens ūdeni virza no kafijkannas apakšējās daļas caur malto kafiju,
un pa vertikālu caurulīti gatava kafija ietek virsējā kafijkannas daļā.
Ieteikumi pareizai kafijas kannas lietošanai
• Izmatot tikai malto kafiju. Nedrīkst izmantot šķīstošo kafiju vai kafijas ekstraktu.
• Laiku pa laikam pārbaudīt visu kafijas kannas daļu stāvokli.

KOMPLEKTS “LA PERLE”
(LS-120, LS-123, LS-120-DG, LS-123-DG, LS-120-GP)
ZEPTER International piedāvā komplektu “La Perle”
(“Pērle”) dzirkstošajiem dzērieniem.
Šampanieti atdzesē tieši pirms pasniegšanas galdā,
tam komplektā paredzēts klasisks SPAINĪTIS ledum. Šaurās GLĀZES nodrošina dzēriena aromāta saglabāšanos.
Šampanieša pasniegšanai tiek izmantota PAPLĀTE un īpašas APAKŠTASES.

KOMPLEKTS „CONTE “ (LS-130, LS-133)
Komplekts paredzēts tiem, kuriem garšo laba, bet ne
pārāk stipra kafija, piemēram, kapučino, amerikāņu kafija.
Komplektu var izmantot, lai pasniegtu tēju un citus karstos
dzērienus, kā arī saldējumu. Dubultās sieniņas pasargā saturu no ātras atdzišanas.
Komplektā ietilpst tasītes (200 ml), apakštasītes, lieliska kafijas kanna kafijas pagatavošanai, paplāte, cukurtrauks uz paliktņa un trauks pienam.
Kafijas kannas lietošanas instrukciju skat. nodaļā KOMPLEKTS “ASTRA “

2

11

KOMPLEKTS „BARON”
(LS-160, LS-163, LS-160-DG, LS-163-DG, LS-160-GP)
Komplekts var tikt izmantots kā deserta, tā porciju pasniegšanai maltītes laikā. Glāzes, deserta trauciņi
un tases ieturēti vienotā stilā.

Desetra servīzes „Baron”priekšmetu izmantošana
Paplāte — ēdiena pasniegšanai pie galda.
Lielā bļoda – kompota un augļu salātu pasniegšanai. Var izmantot kā augļu vai pīrāgu trauku.
Deserta bļodiņas — augļu salātiem, pudiņiem, želejām, ievārījumiem. Var tik izmantoti kā trauciņi uzkodu pasniegšanai. Neaizvietojami čipsu, riekstiņu, krekeru pasniegšanai pie kafijas vai citiem dzērieniem.
Deserta trauciņi (platās glāzes) — Dzirkstošo vīnu un šampanieša, kokteiļu, saldējuma, augļu salātu, krēma un uzkodu pasniegšanai.
Tases desertam — labs papildinājums tējas, auksto dzērienu un sulu u.t.t. pasniegšanai pie deserta.
Deserta komplekts „Barons” piedāvā Jums plašas izmantošanas iespējas. Tas ir
naizvietojams, ja vēlaties gaumīgu galda klājumu.

KOMPLEKTS „PRINCE”
(LS-170, LS-173, LS-170-DG-SET, LS-173-DG-SET, LS-170-GP-SET)
Komplekta „PRINCE” glāzes atšķiras ar izmeklētu formu. Tās ir drošas un daudzfunkcionālas:
• ir neplīstošas, var kalpot mūžīgi;
• vienmēr var likt galdā kā atsevišķu komplektu;
• vienmēr ir modernas;
• nav nepieciešama īpaša kopšana.
Glāžu un glāzīšu lietošana
Vidējās glāzes:
• vīnam(baltajam, sarkanajam);
• šampanietim;
• kokteiļiem.
Lielās glāzes:
• alum;
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• deserta vīniem;
• minerālūdenim, limonādei, sulām, piena dzērieniem;
• ūdenim.
Mazās glāzītes:
• degvīnam;
• liķierim.

KOMPLEKTS “TAIGA” (LS-180, LS-183)
Komlektā ietilpst mūsdienīgas formas metāla glāzes,
apakštasītes, oriģinālas daudzfunkcionālas karotītes, ērta
paplāte, termo tējkanna ar dubultām sieniņām tējas vārīšanai vai karsta ūdens pasniegšanai, krūze pienam ar apakštasi,
cukurtrauks, kurā vienlaicīgi var pasniegt divu veidu cukuru. Katrs priekšmets atsevišķi
un viss komplekts kopā — estētikas virsotne un funkcionalitātes pilnība.
Komplektā ietilpst divu veidu glāzes ar dubultām sieniņām: glāze ar rokturi — karstiem dzērieniem (tējai, karstvīnam, grokam), glāze bez roktura — aukstajiem dzērieniem (tējai ar ledu, sulai, kokteiļiem, alum).
Lai iegūtu garšīgu, stipru un spēcinošu tēju, izskalojiet tējkannu ar verdošu ūdeni. Pēc tam ievietojiet sietiņā nepieciešamo tējas daudzumu, aplejiet tēju ar karstu
ūdeni(bet ne verdošu) un ļaujiet nostāvēties 3-5 minūtes. Neatstājiet tēju ilgi tējkannā,
lai tēja nekļūtu rūgta.
Ar komplektu „Taiga” Jūsu tējas dzeršana pārvērtīsies izmeklētā tējas ceremonijā.

KOMPLEKTS „KING” (LS-190, LS-193)
Glāžu dizains ir pilnībā pieskaņots tā pamatfunkcijām
— saglabāt un akcentēt paša dzēriena raksturu. Glāzēm
ir dubultas sieniņas, kas pasargā to saturu no ātras atdzišanas vai sasilšanas. Ar ledus palīdzību temperatūra
glāzē saglabājas 15 minūtes, parastās glāzēs pa šo laiku
ledus izkustu no Jūsu roku siltuma. Karstie dzērieni ievērojami ilgāk saglabā savu temperatūru, salīdzinot ar parastajām glāzēm.
Komplekts „King” ir universāls, paredzēts 6 personām, to var izmantot viskijam, tējai un
citiem karstajiem dzērieniem, alum, sulām, ūdenim, kā arī saldējumam, kompotiem u.tml.
Glāzes „King” ir higiēniskas, drošas un viegli mazgājamas. Komplekts ir papildināts
ar spainīti ledus pasniegšanai, knaiblēm ledum un paplāti.
Bļodiņas izmantojamas uzkodu, citrona, sālītu riekstiņu u.tml. pasniegšanai.

UZMANĪBU! Sīkāku informāciju par produkciju
var apskatīt MASTERPIECE COLLECTION instrukcijā.
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