
 nowość 
Komplet garnków 
DELIGHT, 8 części

Wiemy, co będzie 
najbardziej pasować  
do Twojej kuchni

jesień / zima 2022

https://www.tescoma.pl/komplet-garnkow-delight-8-czesci


Grill kontaktowy 
PRESIDENT
749,-

559,-

Sezon na grillowanie jest już wprawdzie za nami, jednak ulubione smakołyki możesz 
przygotowywać przez cały rok z pomocą efektywnego Grilla kontaktowego PRESIDENT. 
Dzięki temu, że górną płytę można ustawić w różnych pozycjach, do grilla zmieszczą 
się nawet bardzo grube steki, ryby i oczywiście warzywa. Szybko przygotujesz w nim 
zapiekane kanapki, tosty oraz panini. Grill kontaktowy jest częścią naszej największej 
linii produktowej, do której oprócz akcesoriów kuchennych należą także wysokiej jakości 
urządzenia elektryczne, na przykład czajnik, miksery oraz robot kuchenny. Ta liczna linia 
produktów oprócz najwyższej jakości oferuje również zebranie wyposażenia kuchennego  
w jednorodnym designie.

Grillowanie 
przez cały 

rok

https://www.tescoma.pl/grill-kontaktowy-president


Tworzymy hity
Wybierasz rzeczy, które nie tylko dobrze wyglądają, ale także 
działają w doskonały sposób? My też, i dlatego nieustannie 
wymyślamy, rozwijamy i proponujemy nowości, które wizualnie oraz 
funkcjonalnie stoją na najwyższym poziomie. Wzbogaciliśmy świat 
już o kilka prawdziwych perełek, z których wiele od lat zdobywa 
szczyty popularności. Przypomnijmy sobie niektóre z nich.

Już w 2014 roku Dzbanek 
TEO, wykonany z 
żaroodpornego szkła 
borosilikatowego, został 
nagrodzony w programie 
Česká kvalita.

Zaoszczędzi mnóstwo miejsca
COMPACTowy komplet garnków 
przyniósł naszej firmie najświeższe 
uznanie za design. Niezwykły 
system przechowywania garnków 
z pokrywkami wewnątrz umożliwia 
układanie całego kompletu w stos w 
największym garnku. Garnki COMPACT 
predestynują do tytułu następnego 
bestselleru wśród naszych produktów. 
Stawiamy na niego!

Rok 2017. Wszyscy już 
wiedzą, że TESCOMA zna 

się na produkcji patelni. 
Trudno już wymyślić coś 

nowego. Ale oto nadchodzi 
SmartCLICK! Patelnia z 

odłączoną rękojeścią, która 
pozwala zaoszczędzić miejsce 

w kuchni, jest odpowiednia 
się do piekarnika i świetnie 

sprawdza się na indukcji. To 
jest to, co profesjonaliści lubią 
najbardziej. A klienci? Oni tym 

bardziej. Kolejny hit na rynku 
akcesoriów kuchennych.

Patelnia  
4 wgłębienia  
SmartClick  
ø 24 cm

309,-
Więcej 
rodzajów  
i wielkości

Dzbanek TEO 1,25 l,  
z sitkiem do 
zaparzania

71,90

 nowość 
Komplet garnków 
COMPACT, 6 szt.

679,-

Tak proste, tak szybkie
Wprawdzie nie wynaleźliśmy szybkowaru, 
ale chętnie przyznajemy się do tego, że 
bardzo ułatwiliśmy jego użytkowanie 
oraz zwiększyliśmy jego bezpieczeństwo. 
Dlatego oferujemy na niego wyjątkowy okres 
gwarancyjny. Ale czy wiesz, że nie tylko 
szybkowary, ale wszystkie nasze produkty 
przechodzą kompleksowe testy,  
aby radziły sobie w najbardziej  
wymagających warunkach?

Luksusowy czajnik elektryczny z 
szeregiem przydatnych funkcji doskonale 
sprzedaje się już od 2018 roku.

Czajnik 
elektryczny 
PRESIDENT 1,7 l
769,-

569,-

Szybkowar  
ULTIMA

od 749,-

https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=szybkowar+ultima&filter=%7B%22brands%22%3A%5B%5D%2C%22flags%22%3A%5B%5D%2C%22onlyInStock%22%3Afalse%2C%22parameters%22%3A%5B%5D%2C%22minimalPrice%22%3A319%7D
https://www.tescoma.pl/dzbanek-teo-1-25-l-z-sitkiem-do-zaparzania
https://www.tescoma.pl/patelnia-4-wglebienia-smartclick-24-cm
https://www.tescoma.pl/komplet-garnkow-compact-6-szt
https://www.tescoma.pl/czajnik-elektryczny-president-1-7-l


Kasztanowe 
czary
Jadalne kasztany to przysmak, który zwykle kojarzy się z przyjemną atmosferą 
przedświątecznych jarmarków. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
wysokie i długowieczne kasztanowce towarzyszą ludzkości od setek lat. 
Zadomowiły się w Azji, Ameryce i Europie, gdzie szczególnie w południowych 
Alpach ich owoce uratowały ubogich mieszkańców od śmierci głodowej,  
a także zapewniły drewno najwyższej jakości. Chociaż mąka kasztanowa była 
raczej substytutem mąki pszennej i potrawy z kasztanów jadano z konieczności, 
właściwości i wartości odżywcze jadalnych kasztanów wyraźnie stawiają je 
wśród superfoods. Nasz kreatywny zespół w Czechach nie mógł się oprzeć 
majestatycznemu pięknu kasztanowców i w zalanym słońcem parku zamkowym 
w Vizovicach sfotografował oryginalne dania pełne dobroczynnej jesiennej 
energii. Nie przegapcie tegorocznego sezonu!
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Z kleszczami przygotujesz kasztany do pieczenia
Jesienią świeże kasztany możesz nazbierać lub kupić w sklepie. Abyś jednak mógł skosztować 
ich delikatnego, słodkawego smaku, należy je poddać obróbce cieplnej. A tego nie da się zrobić 
bez naruszenia skórki na wypukłej stronie - bez tego kasztan stałby się bombą w piekarniku. 
Powszechne jest wycinanie krzyża nożem, ale nie jest to jednak ani łatwe, ani bezpieczne. 
Ząbkowane ostrze kleszczy wykonane z wysokiej jakości stali poradzi sobie ze skórką w kilka 
sekund. Kasztan przygotujesz jednym ściśnięciem i zapewnisz mu dobre wypieczenie i łatwe 
obieranie. Umyte nakrojone kasztany połóż na blasze do pieczenia przeciętą stroną do góry  
i piecz intensywnie przez 10 minut w temperaturze 200°C. Kiedy zaczną pachnieć i otworzą  
się w miejscu przecięcia, są gotowe.

Szczypce do 
kasztanów 
jadalnych 
PRESTO
30,90

21,90

Kasztan jadalnyKasztan pospolity

Idealne miejsce na zbiory
Właściwie przechowywana żywność dłużej 
zachowa świeżość. Woreczki z naturalnej juty są 
odpowiednie do przechowywania warzyw i owoców, 
orzechów i kasztanów. Są przewiewne, mocne  
i posiadają wodoodporne wykończenie.

Polska jesień, to puszczanie latawca i zbieranie kasztanów, owoców drzewa kasztanowca 
pospolitego. Dzieci wykonują z nich zwierzątka, my dorośli nosimy je schowane  
w kieszeniach, a ich dotyk nas uspokaja. Kasztan jadalny jest u nas zdecydowanie mniej 
powszechny, a co ciekawe, nie należy do tej samej rodziny co kasztanowiec. Jego owoce są 
ukryte w nieprzyjemnie kłującej skórce, ale są wyjątkowo zdrowe i smaczne, co sprawia, że 
opłaca się włożyć rękawice, zebrać parę kasztanów i przygotować coś dobrego na ząb.  
Na przykład według jednego z naszych przepisów.

Na gorącą herbatę i grzaniec
Nierdzewny termos z kubkiem  
z praktycznym uszkiem jest 
bardzo solidny i podczas 
zwykłego użytkowania nie 
można go rozbić. Dzięki wysokiej 
jakości silikonowej uszczelce nie 
przecieka.

Kasztan pod  dwiema postaciami

Termos z kubkiem  
CONSTANT CREAM, nierdzewny 
0,3 l. 99,90 76,90
0,5 l. 109,-  84,90
0,7 l. 139,-  106,-
1,0 l. 149,-  116,-

Woreczek 
na warzywa 
4FOOD 2,5 l

33,90

Woreczek 
na warzywa 
4FOOD 8,5 l

54,90

od 76,90
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https://www.tescoma.pl/woreczek-na-warzywa-4food-2-5-l
https://www.tescoma.pl/woreczek-na-warzywa-4food-8-5-l
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=woreczek+na+warzywa
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=constant+cream
https://www.tescoma.pl/termos-z-kubkiem-constant-cream-0-3-l-nierdzewny
https://www.tescoma.pl/termos-z-kubkiem-constant-cream-0-5-l-nierdzewny
https://www.tescoma.pl/termos-z-kubkiem-constant-cream-0-7-l-nierdzewny
https://www.tescoma.pl/termos-z-kubkiem-constant-cream-1-0-l-nierdzewny
https://www.tescoma.pl/szczypce-do-kasztanow-jadalnych-presto


 nowość 
Komplet garnków 
DELIGHT,  
8 części

849,-

 nowość 
Podkładka 
rozkładana 
GrandCHEF

44,90

W sprzedaży także:
 nowość 
Garnek z pokrywką  
ø 24 cm, 5,0 l. 299,-
Garnek DELIGHT z pokrywką  
ø 24 cm, 6,0 l. 319,-

Młynek do  
pieprzu/soli  
VIRGO WOOD
14 cm.  68,90 49,90
18 cm.  85,90 63,90
24 cm.  99,90 74,90

Dzięki swojej jasnej barwie, nasze najnowsze nierdzewne garnki będą 
pasować do każdej kuchni, tradycyjnej i nowoczesnej, a więc także 
Twojej. Atrakcyjny wygląd to jednak nie jedyne, co mogą zaoferować. 
Każdy garnek ma pokrywę ze szkła i stali nierdzewnej, trójwarstwowe 
dno oraz miarkę. Uchwyty są puste w środku i zamknięte, dzięki czemu 
nie dostanie się do nich woda. Specjalne wykończenie powierzchni 
zapewnia wytrzymałość i łatwość w czyszczeniu. Nazwa w języku 
angielskim, DELIGHT, oznacza przyjemność lub zachwyt. Nie przegap 
ich.

Łatwa w przechowywaniu i wytrzymała
Podkładka z żaroodpornego silikonu jest 
odporna do temperatury 230°C. Ochroni 
powierzchnie kuchenne pod małymi rondelkami 
oraz pojemnymi brytfannami, a także blachami 
do pieczenia. Złóż ją na pół, a zajmie minimum 
miejsca.

Potrzebujesz ich jak soli
Zupa najlepiej smakuje ze świeżo 
zmielonym pieprzem i solą. Grubość 
mielenia w drewnianym młynku  
z ceramicznym mechanizmem  
ustawisz samodzielnie.

Komplet zawiera:
Garnek z pokrywką ø 20 cm, 4,0 l
Garnek z pokrywką ø 18 cm, 2,0 l
Garnek z pokrywką ø 20 cm, 3,0 l
Garnek z pokrywką ø 16 cm, 1,5 l

Któż nie kocha 
kremowych zup?
Spróbuj tegorocznej kasztanowej. 
Jest sycąca, pyszna i zaskakująco 
prosta w przygotowaniu. Podaruj sobie 
dużą porcję zdrowia. W końcu jadalne 
kasztany zawierają zarówno witaminy (na 
przykład wysoki poziom witaminy C), jak 
i substancje odżywcze (magnez, wapń, 
żelazo i inne). Brak w nich sodu, glukozy 
oraz fruktozy i dlatego są odpowiednie dla 
diabetyków, osób z celiakią oraz ludzi, 
którzy cierpią na choroby serca i wysokie 
ciśnienie krwi. Poprawiają trawienie,  
a jeśli włączysz je do swojego jadłospisu, 
przyniosą również korzyści kondycji 
Twoich włosów, paznokci i skóry. Jeśli 
wiemy już tyle o kasztanach, chodźmy 
ugotować i upiec z nich coś dobrego!

od 49,90
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https://www.tescoma.pl/garnek-delight-z-pokrywka-24-cm-6-0-l
https://www.tescoma.pl/mlynek-do-pieprzu-soli-virgo-wood-14-cm
https://www.tescoma.pl/mlynek-do-pieprzu-soli-virgo-wood-18-cm
https://www.tescoma.pl/mlynek-do-pieprzu-soli-virgo-wood-24-cm
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=virgo+wood
https://www.tescoma.pl/podkladka-rozkladana-grandchef
https://www.tescoma.pl/komplet-garnkow-delight-8-czesci
https://www.tescoma.pl/garnek-delight-z-pokrywka-24-cm-6-0-l
https://www.tescoma.pl/garnek-z-pokrywka-24-cm-5-0-l


Talerz SIENA 

od 39,90
Talerz deserowy ø 21 cm, 39,90
Talerz płytki ø 27 cm, 58,90
Talerz głęboki ø 19 cm, 42,90

Zupa z jadalnych kasztanów
•  150 g jadalnych kasztanów po obróbce termicznej  • 450 g pietruszki  
•  50 ml oliwy z oliwek  •  2 cebule  •  1 jabłko  •  1 ziemniak  
•  1 litr bulionu z drobiowego lub warzywnego  •  1 łyżka świeżego tymianku  
•  50 ml białego wina porto  •  200 ml śmietany  •  1 łyżka oleju sezamowego

Na oleju podsmaż pokrojone w kostkę pietruszkę, cebulę, ziemniak, jabłko oraz 
tymianek. Dodaj ugotowane kasztany (my wypróbowaliśmy kupne wstępnie 
ugotowane kasztany oraz wstępnie upieczone pakowane próżniowo kasztany). 
Zalej wywarem oraz winem porto. Gotuj około 20 minut. Ugotowaną zupę 
zmiksuj na gładki krem, w razie potrzeby dolej wywaru, zabiel śmietaną, 
a na sam koniec przecedź przez drobne sitko. Podawaj skropioną olejem 
sezamowym, śmietaną i posypaną skruszonymi kasztanami.
NASZA WSKAZÓWKA: Jeżeli używasz własnoręcznie upieczonych kasztanów, 
możesz potrzebować więcej wywaru.

od 49,90
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https://www.tescoma.pl/talerz-gleboki-siena-19-cm
https://www.tescoma.pl/talerz-plytki-siena-27-cm
https://www.tescoma.pl/talerz-deserowy-siena-21-cm
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=SIENA


Bezglutenowy 
tort kasztanowy

Szklanka z podwójną 
ścianką myDRINK
3 wielkości

70 ml, 2 szt.
56,90

43,90
250 ml, 2 szt.
89,90

69,90
330ml, 2 szt.
101,90

78,90

Tortownica  
rozkładana DELÍCIA, 
ze szklanym dnem 

od 94,90

ø 20 cm. 94,90
ø 24 cm. 99,90
ø 28 cm. 119,-

Silikonowe nóżki 
ochronią stół przed 
uszkodzeniem pod 
wpływem wysokiej 
temperatury.

Przepisem na miękki tort 
kasztanowy dzielimy się z 
Wami na tescoma.pl/blog 

Przygotuj nowoczesną jesienną potrawę według jednego  
z naszych sprawdzonych przepisów. Jako baza do przygotowania 
słodkich i słonych potraw posłużą gotowane lub pieczone świeże 
kasztany, które są jednak dostępne tylko w sezonie. Przez cały 
rok można kupić wstępnie ugotowane lub upieczone kasztany 
lub gotowe kasztanowe puree, które przyśpieszą i ułatwią 
przygotowywanie potraw. Nie bój się używać ich w słonych 
potrawach, jako dodatek lub nadzienie do pieczonego mięsa,  
ale także do słodkich kremów.

Forma na tradycyjny 
Trdelnik DELÍCIA,  
2 szt.

99,90

Piec i podawać
W odróżnieniu od zwykłych 
tortownic, w formie ze szklanym 
dnem możesz kroić tort bez ryzyka 
uszkodzenia powłoki. 

Nigdy nie parzy w dłonie
Zaskakująco lekkie szklanki z podwójną 
ścianką utrzymają ciepło Twojego napoju 
na dłużej. Wybierz wielkość dla swojego 
ulubionego espresso, cappuccino, latte czy 
herbaty.

Lepsze niż z kiermaszu
Tradycyjny trdelnik to smakołyk, który 
uwielbiają mali i duzi. A czy wiesz, 
że możesz go łatwo przygotować 
samodzielnie, a mimo to będzie 
smakować tak pysznie jak te ze 
świątecznego kiermaszu? Przepis oraz 
szczegółową instrukcję użytkowania 
znajdziesz w opakowaniu.

Patera  
3- poziomowa 
GUSTITO
174,90

136,-
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https://www.tescoma.pl/tortownica-rozkladana-delicia-20-cm-ze-szklanym-dnem
https://www.tescoma.pl/tortownica-rozkladana-delicia-24-cm-ze-szklanym-dnem
https://www.tescoma.pl/tortownica-rozkladana-delicia-28-cm-ze-szklanym-dnem
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=tortownica+ze+szklanym
https://www.tescoma.pl/forma-na-tradycyjny-trdelnik-delicia-2-szt
https://www.tescoma.pl/patera-3-poziomowa-gustito
https://www.tescoma.pl/szklanka-z-podwojna-scianka-mydrink-70-ml-2-szt
https://www.tescoma.pl/szklanka-z-podwojna-scianka-mydrink-250-ml-2-szt
https://www.tescoma.pl/szklanka-z-podwojna-scianka-mydrink-330-ml-2-szt
https://tescoma.pl/blog


Kasztanowe latte

Taca do serwowania 
ONLINE 32 x 22 cm

62,90
Łyżeczka do 
kawy latte 
CLASSIC, 3 szt.

33,90

Szklanka z podwójną 
ścianką myDRINK, 
330 ml, 2 szt.
101,90

78,90

Łopatka do tortu 
PRESIDENT

59,90

Talerz deserowy 
SIENA ø 21 cm

39,90

Na latte:
•  filiżanka mocnego gorącego espresso
•  1/2 filiżanki migdałowego, ryżowego lub innego roślinnego 

mleka
•  1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
•  3 pieczone lub gotowane jadalne kasztany
•  3 podprażone orzechy pekan
Do dekoracji:
•  1/2 łyżeczki kokosowego lub trzcinowego cukru zmieszanego 

ze szczyptą cynamonu
•  kilka pokruszonych orzechów pekan

Gorące espresso, podgrzane mleko oraz ekstrakt waniliowy wlej do 
naczynia do miksowania. Dodaj 3 gotowane lub pieczone kasztany  
i 3 orzechy pekan. Zmiksuj na gładką masę i wlej do szklanki  
z podwójną ścianką, która utrzyma ciepło napoju na dłużej. Piankę 
ozdób cukrem z cynamonem. Na koniec posyp pozostałymi 
pokruszonymi orzechami pekan.
NASZA WSKAZÓWKA: Latte będzie słodsze i smaczniejsze,  
jeśli użyjesz karmelizowanych orzechów pekan.
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https://www.tescoma.pl/szklanka-z-podwojna-scianka-mydrink-330-ml-2-szt
https://www.tescoma.pl/lyzeczka-do-kawy-latte-classic-3-szt
https://www.tescoma.pl/taca-do-serwowania-online-32-x-22-cm
https://www.tescoma.pl/lopatka-do-tortu-president
https://www.tescoma.pl/talerz-deserowy-siena-21-cm


Kasztanowy pie

Forma na tartę 
GUSTO ø 28 cm

87,90

Kieliszki do wina 
UNO VINO Vista  
350 ml, 2 szt.

79,90

Korpus:
• 520 g mąki tortowej • 300 g schłodzonego masła • 2 żółtka 
• 15 ml lodowatej wody • szczypta soli
Nadzienie:
• 80 g masła • 500 g pora pokrojonego w kółeczka • 300 g grzybów • 300 ml drobiowego bulionu 
• 200 g posiekanych gotowanych kasztanów • 100 ml białego wina porto • 50 g mąki tortowej 
• 4 ząbki czosnku • 1 łyżka musztardy dijon • posiekany świeży tymianek • sól, zmielony pieprz 
• jajko do posmarowania

Mąkę, masło i lodowatą wodę wymieszaj ze szczyptą soli. Dodaj żółtka i wyrób ciasto, owiń je folią  
i odłóż do lodówki. Na maśle podsmaż por przez około 3 minuty, dodaj pokrojone grzyby, 
wyciśnięte ząbki czosnku, tymianek, pieprz oraz sól i smaż przez kolejne 3 minuty. Wsyp mąkę, 
zrób zasmażkę, wmieszaj musztardę oraz wino porto. Wlej bulion, doprowadź do wrzenia i stale 
mieszając gotuj do momentu zgęstnienia. Wmieszaj kasztany i odłóż.
Piekarnik rozgrzej do temperatury 190°C. Podziel ciasto na dwie części różnej wielkości. Większą 
część ciasta rozwałkuj i użyj do wypełnienia formy. Napełnij przygotowanym ostudzonym 
nadzieniem. Rozwałkuj drugą część ciasta i użyj go do zamknięcia jako przykrywkę. Złącz brzegi  
i dokładnie je zamknij. Utwórz w cieście 3 otwory za pomocą ostrza noża, aby mogła się 
wydostawać para i posmaruj wierzch roztrzepanym jajkiem. Piecz do momentu, aż ciasto  
przybierze złotą barwę, około 45 minut.
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https://www.tescoma.pl/kieliszki-do-wina-uno-vino-vista-350-ml-2-szt
https://www.tescoma.pl/forma-na-tarte-gusto-28-cm


Gorące kasztany od wielu lat są fenomenem na całym świecie. 
Z rożka na ulicy tradycyjnie jadają je Koreańczycy, Chińczycy, 
Europejczycy i oczywiście Amerykanie, którzy również swoją 
najpopularniejszą potrawę, pieczonego indyka, faszerują 
kasztanowym nadzieniem. Pieczone kasztany podaje się  
z młodymi lekkimi czerwonymi winami.

Szklanki UNO VINO 
Vista 300 ml, 2 szt.

56,90

Kieliszki do wina 
UNO VINO Vista 
350 ml, 2 szt.

79,90

Produkt wyróżniony 
nagrodą

Napowietrzacz 
do wina  
UNO VINO

74,90 

Zostań światowcem dzięki 
gorącym kasztanom

Buena vista = dobry widok
Oryginalny szlif kieliszków  
z kryształowego szkła przywodzi na 
myśl nieregularny kształt wzgórz. 
Kieliszki wykonane przez czeskich 
szklarzy sprzedajemy pakowane po 
dwie sztuki, abyś mógł delektować się 
winem z wybraną osobą.

Korkociąg 
elektryczny  
UNO VINO
166,-

123,-

Korkociąg zasilany 
bateriami odpowiedni 
dla wszystkich, którym 
otwieranie butelek wina 
sprawia trudności. 
Wyciągnie korek lub 
inne zamknięcie po 
naciśnięciu przycisku.

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą

Korkociąg 
UNO VINO 

76,90

Posmakuj wina w pełni
Napowietrzane wino podczas nalewania do kieliszków w pełni rozwinie swój smak  
i aromat. Czerwony wkład zapewni intensywne napowietrzenie czerwonych win, zielony 
jest przeznaczony do win białych. Szary wkład służy jako lejek do różowych win, które nie 
wymagają napowietrzania. Produkt został wyróżniony prestiżowymi międzynarodowymi 
nagrodami za design.

Video z 
produktem na 
tescoma.pl
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https://www.tescoma.pl/napowietrzacz-do-wina-uno-vino
https://www.tescoma.pl/korkociag-elektryczny-uno-vino
https://www.tescoma.pl/korkociag-uno-vino
https://www.tescoma.pl/kieliszki-do-wina-uno-vino-vista-350-ml-2-szt
https://www.tescoma.pl/szklanki-uno-vino-vista-300-ml-2-szt


Dynie występują w rozmaitych kształtach i kolorach. Niektóre są 
tak małe, że bardziej nadają się jako kolorowe jesienne dekoracje, 
inne są ogromne i mają dużo miąższu, który można przetworzyć na 
dania wytrawne i słodkie. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz 
zupę, risotto czy pieczesz ciasto, nie obejdziesz się bez sprytnego 
wyposażenia. Wszystkich kuchennych pomocników, których będziesz 
potrzebował podczas swojej podróży na podbój dyń i odkrywanie ich 
smaków, znajdziesz w naszej ofercie.

W oknie i na talerzu
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Carving  
czyli wykrawanie
Zestaw, dzięki któremu można stworzyć proste, bardziej 
złożone oraz profesjonalne dekoracje carvingowe. Stworzyliśmy 
sześć bardzo ostrych noży i dłutek do dekorowania owoców  
i warzyw - marchwi, białej rzodkwi i rzodkiewki, ogórków, cukinii, 
jabłek, melonów i dyni. Dzięki ostrzałce zawsze będą gotowe na 
wyrzeźbienie ozdób, które lubisz najbardziej. Można je wybrać 
na przykład z załączonej broszury, która poprowadzi cię  
krok po kroku przez techniki wycinania.

Zawiera przejrzystą 
instrukcję użytkowania 
narzędzi

Zestaw akcesoriów 
do carvingu 
PRESTO CARVING 

126,90

Duży kubek 
CREMA SHINE
590 ml, 6 kolorów

31,90

Odwiedź blog  
tescoma.pl/tescoma-blog  
i wypróbuj przepis naszego szefa 
kuchni przygotowany specjalnie 
pod Zupowar PRESIDENT.

Ugotowane bez  
wysiłku
Kto by czasem nie chciał mieć ugotowanego 
obiadu bez żadnego wysiłku? Z Zupowarem 
PRESIDENT może się to przytrafić i Tobie. 
Przygotuj składniki, naciśnij przycisk 
z nazwą programu i jesteś wolny. Co 
więcej, zupowar nawet utrzymuje potrawę 
w temperaturze serwowania. Pyszne 
zupy krem to nie wszystko, co potrafi 
przygotować. Działa jako pełnowartościowy 
mikser. Posiada sześć dodatkowych funkcji, 
a najlepszą z nich jest łatwość użytkowania. 
Każdy program ma tylko jeden przycisk.

Możesz wygrać  
nasz Zupowar!  
Więcej na stronie 32.

Zupowar  
z mikserem  

PRESIDENT 1,75 l
1099,-

819,-
•  7 programów: 

klarowne zupy, zupy krem, 
sosy, puree, smoothie, 
koktajle mleczne, 
podgrzewanie potraw

•  funkcja miksowania 
pulsacyjnego

•  specjalne nierdzewne nożyki

•  tłok

•  szczoteczka do łatwego 
czyszczenia

•  moc 1500 W

Zupa  
z dyni
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https://www.tescoma.pl/zestaw-akcesoriow-do-carvingu-presto-carving
https://www.tescoma.pl/zupowar-z-mikserem-president-1-75-l
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=du%C5%BCy+kubek&filter=%7B%22brands%22%3A%5B%5D%2C%22flags%22%3A%5B%5D%2C%22onlyInStock%22%3Afalse%2C%22parameters%22%3A%5B%5D%2C%22maximalPrice%22%3A37.8%7D
https://tescoma.pl/tescoma-blog


Cyfrowa waga kuchenna ACCURA
500 g, 5 kg, 15 kg

od 109,-

Sprawa najwyższej wagi
Eleganckie i łatwe w przechowywaniu cyfrowe wagi 
ACCURA są proste w użytkowaniu i posiadają duży 
wyświetlacz. Umożliwiają stopniowe ważenie, dlatego 
będziesz mógł zważyć kilka produktów jeden po 
drugim w tym samym naczyniu. Sprzedajemy je w 
trzech nośnościach. Na tej największej zważysz nie 
tylko dynię, ale także podręczny bagaż czy mniejszą 
torbę na podróż w transporcie publicznym.

Foremki do 
wykrawania 
Halloween 
DELÍCIA, 8 szt.

29,90

Aby zobaczyć przepis na te pierniczki, 
przejdź na stronę 19.

Twoje noże nie są już w najlepszej kondycji lub 
ich ostrza mają swoje najlepsze lata za sobą? 
Podczas wycinania wielkiej dyni może się to 
stać przeszkodą. Tępy nóż stanowi większe 
zagrożenie niż ostry. Możliwe, że nadszedł już 
czas zaopatrzyć się w nowe noże i zacząć kroić  
niczym GrandCHEF.

Noże GrandCHEF zostały wykute z nierdzewnej stali nożowej, 
a mimo to są lekkie. Dzięki nim możesz kroić jak szef kuchni. 
Przejście pomiędzy rękojeścią a ostrzem jest płynne i umożliwia 
profesjonalne trzymanie noża, podczas którego nie męczy 
się ręka. Noże można kupić oddzielnie lub w bloku. Masywny 
luksusowy blok skrywa pięć wysokiej jakości ostrych noży, 
które ułatwią Ci codzienne przygotowywanie potraw. Co więcej, 
przechowywanie noży w bloku jest estetyczne i przejrzyste, jak 
również pomaga zachować ich ostrość.

Blok do noży 
GrandCHEF, z 5 nożami
499,-

369,-
Blok zawiera:
Nóż uniwersalny 9 cm
Nóż uniwersalny 13 cm
Nóż kuchenny 18 cm
Nóż do porcjowania 15 cm
Nóż do chleba 21 cm

Nóż GrandCHEF
7 rodzajów

od 57,90

Noże wyróżnione 
nagrodą

Profesjonalny sposób 
trzymania noży

Krój jak szef kuchni 
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https://www.tescoma.pl/foremki-do-wykrawania-halloween-delicia-8-szt
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=waga+cyfrowa+kuchenna
https://www.tescoma.pl/blok-do-nozy-grandchef-z-5-nozami
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=n%C3%B3%C5%BC+grandchef&filter=%7B%22brands%22%3A%5B%5D%2C%22flags%22%3A%5B%5D%2C%22onlyInStock%22%3Afalse%2C%22parameters%22%3A%5B%5D%2C%22minimalPrice%22%3A49%2C%22maximalPrice%22%3A202.3%7D


Zapalarka na niepogodę
Przy pomocy zapalarki plazmowej zapalisz świeczkę, 
aromalampę, papierosy, ale także palnik kuchenki gazowej czy 
rozpalisz ogrodowy grill. Ładuje się ją przy pomocy dołączonego 
kabla USB z urządzeń wyposażonych w port USB, na przykład  
z komputera, power banku czy ładowarki telefonu komórkowego. 
Naładowana wytrzyma co najmniej 100 zapaleń. Z plazmową 
zapalarką już nigdy nie będziesz musiał walczyć z płomieniem 
zapałki czy zwykłej zapalniczki podczas Wszystkich  
Świętych. Nawet przy silnym wietrze.

Zapalarka 
plazmowa 
GrandCHEF
119,-

89,90

MicroUSB Akumulator Li-Ion

Dyniowe misie

Skrobak do dyni 
PRESTO Expert, 
regulowany

28,90

Deska do krojenia AZZA
40 x 26 cm. 149,-
50 x 33 cm. 239,-

• 360 g mąki tortowej • 140g cukru trzcinowego 
• 3 jajka • 1 proszek do pieczenia • 1 cukier waniliowy 
• 150 ml oleju • 200 ml letniego mleka 
• 200 g drobno startej dyni (na przykład Hokkaido) 
• masło lub olej w sprayu do natłuszczenia formy

Wymieszaj jajka z cukrem i cukrem waniliowym. Dodaj olej  
i mleko. Do ciasta wmieszaj mąkę połączoną z proszkiem do 
pieczenia. Na koniec dodaj startą dynię i wszystko dokładnie 
wymieszaj. Formę natłuść masłem lub spryskaj olejem do form  
do pieczenia. Wlej ciasto do formy i piecz w 160 °C przez około  
30 minut. 

W letnim katalogu przedstawiliśmy Wam 
przepis na domowe misie wypełnione 
czekoladą. A forma na misie stała się 
prawdziwym hitem wśród dzieci! Dzisiaj 
przychodzimy z jesienną wariacją, która 
wspaniale smakuje, a rodziców na pewno 
ucieszy fakt, że zawiera dużą porcję zdrowej 
dyni bogatej w witaminy i minerały.

Forma 10 misiów DELÍCIA 
SiliconPRIME
119,-

89,90
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https://www.tescoma.pl/zapalarka-plazmowa-grandchef
https://www.tescoma.pl/deska-do-krojenia-azza-40x26-cm
https://www.tescoma.pl/deska-do-krojenia-azza-50x33-cm
https://www.tescoma.pl/skrobak-do-dyni-presto-expert-regulowany
https://www.tescoma.pl/forma-10-misiow-delicia-siliconprime


ONLINE
Mieć w kuchni wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy pod ręką, 
praktycznie poukładane w miły dla oka sposób to marzenie 
każdej gospodyni i gospodarza. Te wymagania doskonale 
spełnia kolekcja ONLINE, którą rozszerzyliśmy nie o jeden lub 
dwa, ale o całych dziewięć zupełnie nowych produktów. Obejrzyj 
niezbędnych pomocników, którzy ułatwią Ci codzienną kuchenną 
rutynę ciesząc przy tym oko.

 nowość 
Deska do krojenia 
chleba ONLINE

189,-

 nowość 
Pudełko na chusteczki 
higieniczne ONLINE

99,90

 nowość 
Stojak na ręczniki 

papierowe ONLINE

129,-

 nowość 
Wkrótce w sprzedaży
Pojemnik na żywność ONLINE
10 cm, 14 cm, 18 cm, 28 cm

od 52,90
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https://www.tescoma.pl/stojak-na-reczniki-papierowe-online-2
https://www.tescoma.pl/pudelko-na-chusteczki-higieniczne-online
https://www.tescoma.pl/deska-do-krojenia-chleba-online


Spójność i elegancja to niewątpliwie zalety kolekcji ONLINE. 
Niezależnie od tego, czy przechowujesz żywność, pieczywo 
czy serwujesz przygotowane wcześniej potrawy, nasze 
nowości doskonale wpasują się w wystrój Twojej kuchni czy 
jadalni. Docenisz także ich minimalistyczny design.

 nowość 
Pudełko 
na torebki 
herbaty 
ONLINE

94,90

 nowość 
Pojemnik na 
sztućce ONLINE

99,90

 nowość 
Wkrótce w sprzedaży
Dzbanek w wieczkiem 
ONLINE 1,0 l

79,90

 nowość 
Stojak na pojemniki  
z przyprawami ONLINE

84,90

Podstawka 
rozkładana 
ONLINE, 
drewniana

37,90

Pojemnik na 
żywność ONLINE

79,90
Pojemnik na 
akcesoria 
kuchenne ONLINE

66,90

Chlebak ONLINE 
42 x 24 cm
252,90

189,-

 nowość 
Serwetnik ONLINE

84,90

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą

Dzbanek przeznaczony 
do zimnych i gorących 
napojów jest 
odpowiedni także do 
przechowywania na 
drzwiach lodówki.

Doskonałe także  
do przechowywania 
słodyczy
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https://www.tescoma.pl/stojak-na-pojemniki-z-przyprawami-online
https://www.tescoma.pl/pudelko-na-torebki-herbaty-online
https://www.tescoma.pl/serwetnik-online
https://www.tescoma.pl/pojemnik-na-sztucce-online
https://www.tescoma.pl/podstawka-rozkladana-online-drewniana
https://www.tescoma.pl/chlebak-online-42-x-24-cm
https://www.tescoma.pl/pojemnik-na-akcesoria-kuchenne-online
https://www.tescoma.pl/pojemnik-na-zywnosc-online


Pisak zdobiący 
DELÍCIA
66,90

49,90

Woreczek do 
zdobienia z mini 
dyszą DELÍCIA  
5 szt., 30 cm

15,90

Idealnie ozdobione 
Dekorowanie pierników to precyzyjne 
zajęcie, więc wskazane jest, aby być do 
niego dobrze przygotowanym. Niektórzy 
wolą klasyczny woreczek do zdobienia 
z dyszą, inni solidny pisak. Nasz Pisak 
zdobiący DELÍCIA jest wyjątkowym 
pomocnikiem. Został wykonany  z 
elastycznego silikonu i posiada 5 
dysz zdobiących do różnych technik 
dekorowania. Można go wypełnić zarówno 
kremem na bazie masła lub serka, 
rozpuszczoną czekoladą, ale także bitą 
śmietaną.

 nowość  
Stojak do 
napełniania 
woreczków 
FlexiSPACE

28,90

Foremki do wykrawania 
bożonarodzeniowe DELÍCIA, 
9 szt.

29,90

Forma ceramiczna  
na babkę DELÍCIA
189,-

139,-
Forma ceramiczna 
chałka DELÍCIA

149,-

 nowość  
Forma ceramiczna 
serce DELÍCIA

239,-

Zdjęcie: Alena Chovancová
@alchitka
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https://www.tescoma.pl/forma-ceramiczna-serce-delicia
https://www.tescoma.pl/forma-ceramiczna-na-babke-delicia
https://www.tescoma.pl/forma-ceramiczna-chalka-delicia
https://www.tescoma.pl/foremki-do-wykrawania-bozonarodzeniowe-delicia-9-szt
https://www.tescoma.pl/woreczek-do-zdobienia-z-mini-dysza-delicia-5-szt-30-cm
https://www.tescoma.pl/stojak-do-napelniania-woreczkow-flexispace
https://www.tescoma.pl/pisak-zdobiacy-delicia


Stolnica z 
klipsem DELÍCIA 
SiliconPRIME 
50 × 40 cm. 109,-
60 × 50 cm. 149,-

Wałek do ciasta,  
z regulacją grubości 
DELÍCIA
109,-

84,90

Miękkie bożonarodzeniowe 
pierniczki 
• 600 g mąki pszennej • 150 g cukru pudru
• 200 g ciepłego miodu • 1 saszetka cukru waniliowego
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej lub 1/2 torebki proszku do pieczenia
• 120 g miękkiego masła • 2 jajka • 2 łyżeczki przyprawy do piernika

Wszystkie składniki wymieszaj i wyrób gładkie ciasto, a następnie zawiń  
je w folię spożywczą i odłóż do lodówki na 24 godziny. Rozgrzej piekarnik 
do 160°. Rozwałkuj przygotowane ciasto i wytnij swoje ulubione kształty. 
Posmaruj pierniczki roztrzepanym jajkiem. Piecz na papierze do pieczenia  
do momentu nabrania przez pierniczki złotej barwy, około 12 minut.

od 109,-
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https://www.tescoma.pl/walek-do-ciasta-z-regulacja-grubosci-delicia
https://www.tescoma.pl/stolnica-z-klipsem-delicia-siliconprime-50x40-cm
https://www.tescoma.pl/stolnica-z-klipsem-delicia-siliconprime-60x50-cm
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=stolnica+klipsem


Talíř 
GRACIE Stella

od 149,-
Taca do serwowania 
ONLINE 32 x 22 cm

62,90
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https://www.tescoma.pl/taca-do-serwowania-online-32-x-22-cm


kwadraty

trójkąty

koła

 nowość 
Szablony do 
formowania 
DELÍCIA, 3 szt.

39,90

Talerze GRACIE Stella
Talerz deserowy Ø 20 cm. 31,90
Talerz płytki Ø 27 cm. 54,90
Talerz głęboki  Ø 23 cm. 42,90

20 różnych kształtów
Praska do ciasta/dekorator DELÍCIA, 
metalowa to dwa produkty w jednym. Dzięki 
20 wymiennym krążkom wyciskającym 
można wyczarować 20 różnych rodzajów 
smacznych ciasteczek. A jeśli krążek 
wymienisz na dyszę zdobiącą, w mgnieniu 
oka udekorujesz swoje wypieki. Masz do 
wyboru aż 4 różne dysze. W opakowaniu 
znajdziesz kilka pysznych przepisów.

Praska do 
ciasta/dekorator 
DELÍCIA, 
metalowa
109,- 

79,90

Jeden jak drugi
Jeśli jesteś perfekcjonistą i chcesz uzyskać 
idealnie symetryczne ciasteczka, to pokochasz 
nowe Szablony do formowania DELÍCIA, 3 sztuki, 
które ułatwią m.in. szybkie przygotowanie 
słodkich i wytrawnych ciasteczek, nawet takich 
nie wymagających pieczenia. W zestawie 
znajdują się trzy elastyczne szablony w 
kształcie kwadratu, trójkąta i małych lub dużych 
kółek. A przygotowanie? To proste. Z ciasta 
należy uformować walec, następnie umieścić 
go w szablonie, szablon zrolować formując 
wybrany kształt, nałożyć pierścienie i schłodzić 
ciasto w lodówce. Po schłodzeniu pokroić ciasto 
według miarki, tak przygotowane ciasteczka 
można upiec w piekarniku.

Foremka na ciasteczka 
nadziewane, pszczeli ul 
DELÍCIA

12,90

Stojak na ciasteczka 
pszczele ule 
DELÍCIA

42,90 
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https://www.tescoma.pl/talerz-deserowy-gracie-stella-20-cm
https://www.tescoma.pl/talerz-plytki-gracie-stella-27-cm
https://www.tescoma.pl/talerz-gleboki-gracie-stella-23-cm
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=gracie
https://www.tescoma.pl/foremka-na-ciasteczka-nadziewane-pszczeli-ul-delicia
https://www.tescoma.pl/stojak-na-ciasteczka-pszczele-ule-delicia
https://www.tescoma.pl/praska-do-ciasta-dekorator-delicia-metalowa
https://www.tescoma.pl/szablony-do-formowania-delicia-3-szt
https://m.in/


 nowość 
Patera szklana  
3- poziomowa 
DELÍCIA

189,-

Filiżanka do 
cappuccino GUSTITO, 
z podstawką

44,90 

Szklana patera
Poznaj nową szklaną  
paterę DELÍCIA wykonaną  
z wytrzymałego szkła  
i metalu. Zachwyci każdego, 
kto lubi minimalizm. Cukierki, 
babeczki lub przekąski - z tą 
elegancką paterą zaserwujesz 
wszystko.
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https://www.tescoma.pl/patera-szklana-3-poziomowa-delicia
https://www.tescoma.pl/filizanka-do-cappuccinogustito-z-podstawka


 nowość  
Wkrótce w sprzedaży  
Szablony do przygotowywania 
ciasteczek DELÍCIA, 2 szt.

30,90

Blacha do 
pieczenia płaska 
DELÍCIA 40x36 cm

56,90

Przygotowane w domu są najpyszniejsze. W tym roku spraw 
najbliższym pyszną niespodziankę i przygotuj razem z naszymi 
kuchennymi pomocnikami mnóstwo małych, pysznych słodkich 
ciasteczek idealnych na jeden kęs. 

Precyzyjne ciasteczka
W asortymencie TESCOMA znajdziesz
szereg pomocników do pieczenia. 
Wśród tegorocznych nowości znalazły 
się m.in. Szablony do przygotowywania 
ciasteczek DELÍCIA, 2 szt. do 
przygotowania 4 rodzajów ciasteczek. 
Szablony są wyjątkowo łatwe w użyciu. 
Najpierw szablon należy umieścić na 
blasze do pieczenia, a na nim położyć 
papier do pieczenia. Przy pomocy 
woreczka do zdobienia należy nałożyć 
ciasto w miejscach oznaczonych 
na szablonie i wreszcie ostrożnie 
wyciągnąć szablon spod papieru. 
Tak przygotujesz mini bezy, maślane 
wianuszki, orzechowe rogaliki oraz 
laskonki.  Pozornie mały, ale bardzo 
przydatny gadżet, który zajmuje bardzo 
mało miejsca.

Papier do  
pieczenia – arkusze 
DELÍCIA 42 x 38 cm, 
20 szt. 10,90

Magnesy mocujące do 
papieru do pieczenia 
DELÍCIA,  
zestaw 4 szt. 17,90

 nowość 
Foremka na kawowe 
ziarenka DELÍCIA

16,90

Ulubione ziarna kawy
Kto nie kocha ziaren kawy  
w czekoladzie?  Dzięki nowej foremce 
możesz stworzyć piękne i idealne ziarna, 
które sprawią, że każda z chwil  
z kawą lub herbatą stanie się wyjątkowa. 
Produkt zawiera oryginalny sprawdzony 
przepis.
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https://www.tescoma.pl/papier-do-pieczenia-arkusze-delicia-42-x-38-cm-20-szt
https://www.tescoma.pl/magnesy-mocujace-do-papieru-do-pieczenia-delicia-zestaw-4-szt
https://www.tescoma.pl/blacha-do-pieczenia-plaska-delicia-40x36-cm
https://www.tescoma.pl/foremka-na-kawowe-ziarenka-delicia
https://m.in/


Ceramiczna ultradźwiękowa 
aromalampa FANCY HOME, Sphere
399,-

299,-
Kruche piękno
Najlepsze prezenty to te, które trafiają do 
naszej duszy. Piękny design Ceramicznej 
ultradźwiękowej aromalampy FANCY HOME, 
Sphere z ręcznie robionym ceramicznym 
kloszem wyczaruje oszałamiającą atmosferę! 
Dba o nawilżanie powietrza w pokoju i służy 
jako aromaterapia w połączeniu z pachnącymi 
olejkami eterycznymi. Posiada podświetlenie 
w 7 kolorach oraz funkcję  automatycznego 
wyłączania.
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https://www.tescoma.pl/ceramiczna-ultradzwiekowa-aromalampa-fancy-home-sphere


Niezbędny w każdej kuchni 
Prezent, który zachwyci całą rodzinę i przyniesie korzyści 
wszystkim? Co powiesz na wysokiej jakości szybkowar, który 
pozwala zaoszczędzić czas i energię oraz błyskawicznie 
ugotować pyszne dania? Szybkowary ULTIMA oferują szereg 
korzyści. Wygodne otwieranie i zamykanie jedną ręką, łatwa 
regulacja ciśnienia za pomocą symboli, wskaźnik ciśnienia 
podczas gotowania, 4 zawory bezpieczeństwa i trójwarstwowe 
dno. Ich jakość gwarantuje wspaniałe efekty kulinarne!

Każdy człowiek jest niepowtarzalny, każdego 
ucieszy też coś innego. Zainspiruj się wieloma 
pięknymi, wysokiej jakości produktami 
TESCOMA, które staną się idealnymi 
prezentami świątecznymi dla Twoich bliskich. 
Zobaczysz, że z prezentami TESCOMA Twoi 
bliscy będą mieli magiczne Święta.

Pomysły na 
prezenty

Szybkowar ULTIMA 

od 749,-
Produkt 
wyróżniony 
nagrodą

4,0 l. 749,-
6,0 l. 799,-
4,0 + 6,0 l. 1099,- 
7,5 l. 839,-

Wybór pozostaw 
obdarowanemu
Nie wiesz co kupić? Wybierz 
bon podarunkowy TESCOMA, 
który ucieszy każdego. Osoba 
obdarowana sama wybierze to, 
o czym marzy.

Sztućce  
VICTORIA,  
zestaw 24 szt.

339,-

Dla miłośników wspólnych chwil przy stole
Jedzenie ma być radością, małą ucztą. Wysokiej jakości 
sztućce, jak również porcelana są podstawą wspólnego 
spożywania posiłków. Sztućce VICTORIA, ze stali nierdzewnej 
mają ponadczasowy design, luksusowe wykończenie na wysoki 
połysk i 5-letnią gwarancję.
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https://www.tescoma.pl/sztucce-victoria-zestaw-24-szt
https://www.tescoma.pl/szybkowar-ultima-4-0-l
https://www.tescoma.pl/szybkowar-ultima-6-0-l-2-2
https://www.tescoma.pl/szybkowar-ultima-7-5-l
https://www.tescoma.pl/szybkowar-ultima-duo-4-0-i-6-0-l
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=szybkowar+ultima&filter=%7B%22brands%22%3A%5B%5D%2C%22flags%22%3A%5B%5D%2C%22onlyInStock%22%3Afalse%2C%22parameters%22%3A%5B%5D%2C%22minimalPrice%22%3A117.4%7D


Patelnia TitanPOWER

od 149,-
ø 20 cm. 199,-  149,-
ø 24 cm. 239,-  179,-
ø 26 cm. 259,-  199,-
ø 28 cm. 299,-  229,-

Do codziennego użytku
Dla babci, siostry, a może taty? Ten, kto 
lubi gotować, doceni patelnie wysokiej 
jakości. Patelnie TitanPOWER z powłoką 
nieprzywierającą oraz tytanową warstwą są 
idealne do codziennego użytkowania. Ich 
zaletą jest ekstremalnie wysoka wytrzymałość 
i odporność na ścieranie, szybka i równomierna 
dystrybucja ciepła oraz solidna konstrukcja, 
która nie odkształca się. Metalowe akcesoria 
nie uszkodzą jej powłoki, jest odpowiednia na 
kuchenkę indukcyjną oraz  
do piekarnika.
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https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=titanpower


Drobiazg dla 
koleżanki 
Szkatułka 
na biżuterię 
LAGOON, 
trzypoziomowa

38,90

Odświeżacz 
powietrza 
FANCY HOME 
200 ml,  
6 zapachów 

75,90

Zapach domu
Najlepsze zapachy domu zazwyczaj pochodzą z kuchni. Ale może 

je wyczarować również Odświeżacz powietrza FANCY HOME. 
Jest on dostępny w  6 zapachach z dużą zawartością naturalnych 

esencji. Odświeżacze są dostępne w pięknych, stonowanych 
buteleczkach o solidnej przejrzystości szkła z wieczkami ze 

szlachetnego drewna.

Ultradźwiękowy 
nawilżacz powietrza 

FANCY HOME  
Zen 4,6 l

499,-

Ultradźwiękowa 
aromalampa  
FANCY HOME,  
Rose
199,-

149,-

Zen dla ciała i duszy
Medytacja Zen znana jest z tego, że uzdrawia zarówno ciało, jak  
i ducha. Nazwa Ultradźwiękowego nawilżacza powietrza FANCY 
HOME Zen została zainspirowana siłą filozofii Zen. Nawilżacz 
pomaga w całkowitym odprężeniu, nawilża powietrze w domu i 
poprzez dodanie olejku eterycznego sprawi, że doświadczysz również 
relaksującej aromaterapii. Posiada 4 poziomy intensywności pary, 
timer, pojemność 4,6 litra zapewniającą do 46 godzin ciągłej pracy, 
7-kolorowe podświetlenie i funkcję automatycznego wyłączania.

Idealna do domu
Szukasz fajnego prezentu, który nie tylko ucieszy swoją 

funkcjonalnością, ale stanie się także ozdobą domu? 
Ultradźwiękowa aromalampa FANCY HOME Rose stworzy w 

pomieszczeniu przytulną atmosferę. Jak działa? Wystarczy dodać 
czystą wodę, kilka kropli olejku eterycznego, a obdarowana osoba 
może cieszyć się przyjemnie nawilżonym, pachnącym powietrzem 

oraz 7 magicznymi kolorami, które służą jako koloroterapia.

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą
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https://www.tescoma.pl/ultradzwiekowy-nawilzacz-powietrza-fancy-home-zen-4-6-l
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=od%C5%9Bwie%C5%BCacz+fancy+home+200
https://www.tescoma.pl/szkatulka-na-bizuterie-lagoon-trzypoziomowa
https://www.tescoma.pl/ultradzwiekowa-aromalampa-fancy-home-rose


Pomysłowa pieczątka 
Ciasteczko lub bilecik? Nie tylko dla piekarzy i cukierników, ale 
także dla każdej kreatywnej duszy - podaruj oryginalny prezent 
Pieczątkę do ciastek DELÍCIA, 6 motywów bożonarodzeniowych. 
Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wykonanie ciasteczek, z nimi 
przygotujesz także urocze bileciki na prezenty ;-)

Niezastąpiony partner
Przydatnym i wartościowym prezentem dla najbliższych 
będzie również Mikser stołowy PRESIDENT 1,8 l. Przygotuje 
pyszne koktajle i smoothie lub ciasto na naleśniki. Ten wysokiej 
jakości mikser posiada bardzo ostre ostrza, płynną regulację 
prędkości, funkcję miksowania pulsacyjnego oraz moc 1800 W, 
charakteryzuje się także cichą pracą.

Pieczątka do ciastek 
DELÍCIA, 6 motywów 
bożonarodzeniowych

68,90

Świeżo mielona kawa 
dla najdroższych  
Ci osób
Młynek do kawy 
GrandCHEF

149,-
Mikser stołowy 
PRESIDENT 1,8 l
749,-

559,-

Produkt 
wyróżniony 
nagrodą
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https://www.tescoma.pl/mlynek-do-kawy-grandchef
https://www.tescoma.pl/mikser-stolowy-president-1-8-l
https://www.tescoma.pl/pieczatka-do-ciastek-delicia-6-motywow-bozonarodzeniowych


Naprawdę świetny prezent
Jest to marzenie wielu kucharzy i szefów kuchni! Spraw, aby 

Twoja ukochana osoba była naprawdę szczęśliwa i pozwól 
jej rozpakować pod choinką najlepszego pomocnika - Robota 

kuchennego PRESIDENT. Oprócz silnika o dużej mocy jest 
on sprzedawany z kilkoma nakładkami, które zwykle są 

sprzedawane oddzielnie. To się naprawdę opłaca!

Robot kuchenny 
PRESIDENT
2799,-

2099,-

Nadzór nad zdrowiem
Wszyscy życzymy swoim bliskim jak najlepszego zdrowia.
Czasem jednak oprócz silnej woli i zdrowego stylu życia przyda się także trochę nadzoru  
i kontroli. Pomoże w tym Cyfrowa waga łazienkowa LAGOON, która będzie stała na straży 
utrzymywania optymalnej wagi. Jej nośność to aż 180 kg, posiada także profil pamięci dla 
maksymalnie 10 domowników. Oprócz masy ciała mierzy zawartość tkanki tłuszczowej, 
wody, masy mięśniowej i masy kostnej. Wyświetla również wskaźnik podstawowej prze-
miany materii i wskaźnik masy ciała BMI.

Drink albo deser
Nawet pozornie zwykłe rzeczy mogą sprawić radość.  
Jeśli dobrze znasz swoich bliskich i wiesz, że docenią nową, 
ładną szklankę, mamy dla nich Szklanki myDRINK Style  
w 6-elementowym zestawie w dwóch rozmiarach, które 
świetnie nadają się do nie tylko dla napojów, ale także  
do wielu popularnych deserów w szkle.

 nowość 
Cyfrowa waga 
łazienkowa 
LAGOON

219,-

 nowość 
Szklanka myDRINK 
Style 500 ml, 6 szt.

93,90
 nowość 
Szklanka myDRINK 
Style 350 ml, 6 szt.

74,90

•  solidny, całkowicie metalowy robot 
• duża moc 1 500 W
•  częścią robota jest nierdzewna misa  

o pojemności 6 l
•  6 prędkości do regulacji intensywności 

obrotów według potrzeb
• funkcja napędu pulsacyjnego
•  stabilna, mocna i wytrzymała 

konstrukcja
•  powierzchnia o charakterze 

szlifowanego matowego metalu

Wysoka wydajność, bogate wyposażenie
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https://www.tescoma.pl/cyfrowa-waga-lazienkowa-lagoon
https://www.tescoma.pl/szklanka-mydrink-style-350-ml-6-szt
https://www.tescoma.pl/szklanka-mydrink-style-500-ml-6-szt
https://www.tescoma.pl/robot-kuchenny-president


Nowoczesny czajnik dla wymagających 
Czajnik elektryczny PRESIDENT
769,-

569,-

Blok do noży 
AZZA, Z 6 nożami
689,-

499,-

 nowość 
Patelnia głęboka 
kwadratowa 
PRESIDENT Stone  
z pokrywką 28 x 28 cm

419,-

Ekskluzywny design
Niektóre prezenty cieszą krótko, inne sprawiają radość 
przez długi czas lub nawet na zawsze. Do takich  
z pewnością należy Blok do noży AZZA, z 6 nożami, 
które mogą pochwalić się idealnie ostrymi ostrzami z 
japońskiej stali nierdzewnej. Wyjątkowe są także design 
zestawu oraz ponadstandardowa 10-letnia gwarancja.

Syfon do napojów 
gazowanych  
myDRINK

749,-

Niekończące się bąbelki
Prezent dla każdego domu. Tak można by opisać Syfon do 
napojów gazowanych myDRINK z wyciskaczem, który będzie 
idealnym prezentem dla wszystkich grup wiekowych. Specjalna 
technologia syfonu umożliwia gazowanie soków i napojów 
alkoholowych bezpośrednio w butelce. Z pomocą wyciskarki, 
wyciśniesz świeże owoce cytrusowe bezpośrednio do butelki.

Wytrzymałe jak kamień
Naczynia PRESIDENT Stone będą idealnym prezentem 
dla tych, którzy kochają gotować. Oprócz perfekcyjnych 
właściwości użytkowych, przede wszystkim 
ekstremalnie nieprzywierającej powłoki, wzrok nowego 
właściciela przykuje także wykończenie o charakterze 
nieoszlifowanego kamienia.
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https://www.tescoma.pl/czajnik-elektryczny-president-1-7-l
https://www.tescoma.pl/syfon-do-napojow-gazowanych-mydrink
https://www.tescoma.pl/blok-do-nozy-azza-z-6-nozami
https://www.tescoma.pl/patelnia-gleboka-kwadratowa-president-stone-z-pokrywka-28-x-28-cm


Garnki PRESIDENT 
Stone

od 239,-
Garnki PRESIDENT Stone możesz 
kupić jako zestaw lub pojedyncze 
sztuki aż do garnka o średnicy 24 cm.
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https://www.tescoma.pl/president-stone


Zarezerwuj towar 
wybierając z pełnego 
asortymentu w każdej 
chwili i gdziekolwiek. 
Odbierz go za darmo w 
swoim sklepie w ciągu 
zaledwie kilku godzin.
•   zaoszczędzisz koszt transportu
•   dokładnie obejrzysz towar przed 

zakupem

Szczegóły znajdziesz na:  
www.tescoma.pl/rezerwacja-
produktow-w-sklepie-jest-
darmowa

Możesz także skorzystać z 
darmowej dostawy, jeśli zrobisz 
zakupy za co najmniej 239 zł.

Zarejestruj się w Klubie 
Tescoma i zyskaj kartę 
lojalnościową

Podczas każdego zakupu w markowym salonie 
sprzedaży oraz sklepie internetowym zyskasz 
punkty, które obniżą koszt kolejnych zakupów.

Możliwość wymiany nieużywanego towaru 
na inny do 2 tygodni bez podania przyczyny 
podczas zakupów stacjonarnych, miesiąc 
na zwrot podczas zakupów w sklepie 
internetowym.

Nie musisz już przechowywać paragonów.
Twoje zakupy będą zapisywane na Twojej 
karcie i w każdej chwili możesz do nich zajrzeć 
lub wydrukować paragon.

Weź udział w konkursie „Jesienne gotowanie z TESCOMĄ” i wygraj wyjątkowy 
produkt - Zupowar z mikserem PRESIDENT 1,75 l, w którym przygotujesz nie 
tylko zupy krem i klarowne buliony, ale również sosy, smoothie, koktajle mleczne 
lub purée. 

Aby wziąć udział w konkursie, zaobserwuj nasz profil na Facebooku, udostępnij 
post konkursowy, a w komentarzu pod nim napisz nam, jaką rozgrzewającą zupę 
gotujesz najchętniej i oznacz osobę, z którą wypróbowałbyś nasz zupowar. 

Pełną listę markowych salonów 
oraz punktów sprzedaży 
produktów TESCOMA znajdziesz 
na www.tescoma.pl/sklepy.

Regulamin konkursu znajdziesz na www.tescoma.pl/regulamin-konkursu-jesienne-gotowanie-z-tescoma

Bądź z nami w mediach 
społecznościowych 

instagram.com/tescoma_polska/
facebook.com/tescomapolska
youtube.com/tescomavideoen

TESCOMA w Twoim domu!
Dziękujemy za wszystkie wiadomości, oznaczenia i zdjęcia 
z naszym produktami, które udostępniasz na swoich 
portalach społecznościowych. Można znaleźć nas na 
Facebooku i Instagramie. Regularnie dostarczamy porady, 
wskazówki i triki, jak wyczarować najprzytulniejszy dom.

Konkurs Wygraj Zupowar z mikserem 
PRESIDENT 1,75 l
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https://www.tescoma.pl/sklepy
https://www.tescoma.pl/rezerwacja-produktow-w-sklepie-jest-darmowa
https://pl-pl.facebook.com/tescomapolska/
https://pl-pl.facebook.com/tescomapolska/
https://www.youtube.com/user/tescomavideoen
https://www.instagram.com/tescoma_polska/
https://www.instagram.com/tescoma_polska/
https://www.youtube.com/user/tescomavideoen
https://www.tescoma.pl/zupowar-z-mikserem-president-1-75-l
https://www.tescoma.pl/zupowar-z-mikserem-president-1-75-l
https://www.tescoma.pl/klub-tescoma
https://www.tescoma.pl/zupowar-z-mikserem-president-1-75-l
https://www.tescoma.pl/regulamin-konkursu-jesienne-gotowanie-z-tescoma


Luksusowe patelnie
Patelnie, których używasz w kuchni każdego dnia, są najbardziej 
eksploatowane. Dlatego też powinny być one najwyższej jakości i jak 
najtrwalsze. Takie właśnie są patelnie SteelCRAFT, które posiadają 
same zalety. Z nimi praca w kuchni będzie przyjemnością!

Patelnia  
SteelCRAFT

od 219,-
ø 20 cm. 219,-
ø 24 cm. 269,-
ø 28 cm. 299,-

• stalowa konstrukcja z aluminiowym rdzeniem
• powierzchnia odporna na przypalenia
• stalowy raster (wytłoczony wzór) dla równomiernego smażenia
• odporna na porysowanie metalowymi akcesoriami 
• trójwarstwowe dno zapewniające szybkie, równomierne nagrzewanie
• odpowiednia do wszystkich rodzajów kuchenek, także do piekarnika
• z ponadstandardową 5-letnią gwarancją

https://www.tescoma.pl/patelnia-steelcraft-20-cm
https://www.tescoma.pl/patelnia-steelcraft-24-cm
https://www.tescoma.pl/patelnia-steelcraft-28-cm
https://www.tescoma.pl/wyszukiwanie?q=steelcraft


Spokojne Święta
Z przygotowaniem świątecznych wypieków,  

domowego majonezu i sałatki jarzynowej pomoże Ci 
Robot kuchenny PRESIDENT.

Jednak wygoda i spokój są ważniejsze niż 
sprzątanie i pieczenie. Dlatego w okresie 

adwentu znajdź czas przede wszystkim  
dla siebie.

https://www.tescoma.pl/robot-kuchenny-president

