
 

Je moderen kuhinjski pripomoček, ki zavzema izredno malo 

dragocenega kuhinjskega prostora in je zelo enostaven za 

rokovanje in vzdrževanje.  

  Z njim lahko v najkrajšem času narežete in 

sesekljate sadje in zelenjavo vseh vrst brez kakršnekoli izgube 

vitaminov. Z zelo dolgim in ostrim rezilom v obliki črke V lahko 

režete tudi najzahtevnejše sadje in zelenjavo kot so; kivi, 

paradižnik, limona, endivija…  

Ker so rezila zelo ostra Vam priporočamo, da obvezno uporabljate držalo in si s tem zaščitite 

prste pred morebitnimi poškodbami. Večje kose, kot so kumare, bučke, zelje… najprej strgajte samo z 

roko, ko pa je kos primerne velikosti (manjše), ga vstavite v držalo. Manjše kose, kot so krompir, 

paradižnik, čebula, jabolka… pa takoj nataknite na kovinske bodice v držalu (čebulo s korenino v 

držalu) in strgajte. Pri tem pomično glavico narahlo potiskajte navzdol, dokler ne zrežete do konca.  

Držalo pomikamo vedno tako, da je obrnjeno z širšim delom pravokotno na rezilo. 

Super V strgalnik vsebuje v kompletu poleg osnovne plošče z nožem, gibljiv ročaj za lažje 

menjavanje rezil,   držalo in  štiri  vstavljive ploščice z različno velikimi rezilci in debelinami reza na 

drugi strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLOŠČICA 1; Vam omogoča rezanje vsega na različne debeline. Če imate obrnjeno na stran z 

valovitimi linijami lahko režete na debelejše rezine, tako sadje kot zelenjavo,  kot so npr.;  krompir, 

paradižnik, korenja, limone, čebule, jabolka, paprike, agrume…Če pa imate tole ploščico obrnjeno na 

drugo stran z ravnimi linijami pa lahko režete čisto na tanko, npr. če želimo čisto na tanko narezati 

zelje, krompir za čips, kumare za solato… 

 

PLOŠČICA 2; s to ploščico, ki ima večje nožke lahko z njo narežemo krompir za pomfrit, ali pa če po 

širini držala z nožem prerežemo sadje oz. zelenjavo in nato strgamo, dobimo kocke primerne za 

francosko solato, zelenjavne juhe ali sadje za sadne kupe. 

 

PLOŠČICA 3; s to ploščico, ki ima manjše nožke pa lahko v izredno kratkem času narežemo majhne 

trakce sadja in zelenjave, ki jih lahko rabimo za raznorazne solate (korenje, kumare, bučke, redkev, 

repa…), za kuhanje v voku, jabolka za štrukelj… V tem načinu postavitve strgalnika lahko izredno 

hitro tudi sesekljamo čebulo za golaž, omake…  

NAMIG; če želite manjše koščke večkrat zarežite v čebulo, ki je že v držalu v obratni strani kot pa 

režejo nožki strgalnika (pri lupljenju pustite koren čebule, da Vam ne bo razpadla). 

 

PLOŠČICA 4; pa je namenjena strganju sira in čokolade, z njo pa lahko pripravimo tudi raznorazne 

kašice iz korenja, bučk, krompirja, jabolk, hrušk…. 

 

SUPER TV - V STRGALNIK ima na spodnji strani dve vboklini, zato ga lahko položite na 

raznorazno posodo in strgate direktno vanjo.                                              

POMEMBNO!!! 

Uporabljajte držalo, saj boste le tako preprečili vreznine. Da ne bo prišlo do poškodb pri čiščenju 

uporabljajte ščetko in strgalnik posušite na zraku, čiščenje je najlažje tako, da ga takoj po uporabi 

splahnete v vodi. Super V strgalnik je izdelan iz kvalitetne umetne mase in nerjavečega jekla, v 

primeru poškodb ali okvar strgalnika se obrnite na prodajalca. 
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