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2010-ben és 2011-ben 
a LUX márka elnyerte 

a Business Superbrands 
kitüntetést.

Kíváncsi, hogyan készítheti el kedvenc ételeit 
egyszerűbben, egészségesebben és ízletesebben? 
Jelentkezzen most kóstolóval egybekötött gasztro-
bemutatónkra! Látvány és íz! Az élmény garantált!

Hívja területi képviselőnket!

Piramis aljú grillsütő (opcionális)

Wok (opcionális)

EasyQuick gyorsfőző fedő (opcionális)

LUX GOURMET
FŐZŐRENDSZER

Egészséges táplálkozás egy életen át

ISmERJE mEg A LUX FŐZŐRENDSZERét! étELcSoDáK PERcEK ALAtt!
ÍNyENcKEDJEN EgéSZSégESEN!

Alapítva 1901

2010-ben és 2011-ben 
a LUX márka elnyerte 

a Business Superbrands 
kitüntetést.

KomBINácIÓS LEHEtŐSégEK oLAJ éS ZSÍR NéLKÜLI SÜtéS, VÍZ NéLKÜLI FŐZéS

lux garancia

•  30 év exkluzív LUX garancia a Lux Gourmet
edények nemesfémből készült részeire.

•  2 év a Lux Easyquick gyorsfőző fedőre, a Lux
thermocontroll mutatóra és a fogantyúkra.

• Kipróbálási lehetőség.
• LUX Royal Club tagság.
• Kedvező részletfizetési lehetőségek.

A csúcsminőségű Lux gourmet az egészséges főzési módot biztosítja a hőtakarékos, 
akkutherm aljzat és a tökéletesen illeszkedő fedőnek köszönhetően. Így lehetővé teszi 
a sütést zsiradék és a főzést víz hozzáadása nélkül! Az ételek sokkal szebbek, ízletesebbek 
és egészségesebbek lesznek, hiszen a nyersanyagok megőrzik természetes szín- 
és ízvilágukat, vitamin- és tápanyagtartalmukat.

Húsok zsiradék nélküli sütése:
• kevesebb kalória;
• nincs túlhevített, káros zsiradék;
•  a hús megőrzi természetes ízét: zamatosabb sültek és pecsenyelevek.

Zöldségek víz nélküli főzése:
•  gazdagabb tápanyagtartalom (pl. vitaminok, flavonoidok, ásványi anyagok..);
• szebb, finomabb, rostosabb;
• kevesebb só és ízfokozó használata.

A tartozékok széles skálájának köszönhetően a Lux gourmet sokrétű alkalmazási lehetőségeket kínál a legkülönbözőbb kombinációkban.



LétÜNK ALAPJA A táPLáLKoZáS, EZ tARt mINKEt éLEtBEN. AZoNBAN NEm mINDEgy mIt ESZÜNK éS 
HogyAN KéSZÍtJÜK EL étELÜNKEt, HISZEN A HELyES táPLáLKoZáS SEgÍt mEgŐRIZNI EgéSZSégÜNKEt.

A LEMONDÁS NÉLKÜLI ÍNYENCKEDÉS

A Lux gourmet tökéletes megoldást kínál. Az edények használatával 
egészségesen, de lemondás nélkül ínyenckedhet: legyen szó akár egy 
házias töltött káposztáról vagy egy jó magyaros pörköltről, soha többet 
nem kell nemet mondania rájuk, kíméletesen is elkészítheti azokat!

•  Főzőrendszerünkben készült ételek megőrzik vitamin- és nyomelem- 
tartalmukat, illetve természetes ízvilágukat.

•  Az előkészítéstől a kíméletes főzésen át a tálalásig ugyanazokat 
az elemeket használhatja!

•  Főzőrendszerünk minden darabja tökéletesen illeszkedik egymáshoz.
•  A speciális gyorsfőző fedővel ételeit gyorsabban készítheti el, miköz-

ben azok megtartják természetes ízvilágukat.
•  Az egyes elemek speciális kialakításának és kiváló minőségének 

köszönhetően a főzés egyszerűvé, költség- és energiatakarékossá 
válik.

•  A termékek széles választéka valamennyi főzési stílus igényeit kielégíti!

MINŐSÉG

A Lux gourmet főzőrendszer a kiváló anyagösszetételnek, a legkorszerűbb 
gyár tási technológiának és a csúcsminőségű formatervezésnek köszön-
hetően lehetővé teszi, hogy megfeleljen a sokoldalú felhasz nálói köve-
telményeknek.

•  Értékes, kiváló minőségű, Cr-Ni 18 /10 rozsdamentes acél – orvosi 
műszerekhez is ezt az összetételt alkalmazzák.

• Ízekre, szagokra semleges:
• Egyszerre több nyersanyag ugyanabban az edényben.
• Ugyanaz az edény többféle ételhez.

• Hosszú élettartam.
• Korrózióálló.

FŐZZÖN EgéSZSégESEBBEN! LUX goURmEt FŐZŐRENDSZER EgyEDI JELLEmZŐK éS ELŐNyÖK

„A táplálék legyen gyógyszered és ne a gyógyszer legyen táplálékod.” 
Hippokratész

AKKUTHERM ALjZAT Az edény hőmegtartó 
aljszerkezete a hővezetést elősegítő könnyűfémek 
ötvözete, melyet 1200 tonnás nyomással 
hegesztenek az edényre. Úgy működik, mint egy 
akkumulátor: a lehető legkisebb energiát is felveszi, 
majd egyenletesen elosztja és eltárolja a hőt az edény 
aljának teljes felületén. Ezáltal energiát takarít meg. 
minden fajta főzőlapon használhatóak az edények, 
még az indukciós tűzhelyeken is.

THERMOCONTROL A thermocontrol funkció 
segítségével bármilyen ételt főz, ellenőrzése alatt 
tarthatja a főzési folyamatokat. A fedőn található 
skála egyértelműen megmutatja, hogy 
mikor érte el a megfelelő főzési-sütési 
hőmérsékletet és mikor csökkentheti azt.

EASYQUICK GYORSfŐZŐ fEDŐ 
(opcionális) Használatával ételeit még 
gyorsabban és kíméletesebben készítheti el.
•  Használata egyszerű és biztonságos; 
•  rövidebb főzési idő;
•  természetesebb ízvilág;
• energiatakarékos;
• rendszerbe illő. 

fŐZÉS ZÁRT RENDSZERBEN A nemes- 
acélból készült hűtőfali zóna tökéletes fő- 
zési keringetésről gondoskodik és meg- 
akadályozza a hőleadást. A fedő tökéletesen 
illeszkedik az edény peremére. Így, az edény 
peremén levő ú.n. kondenzációs csatornában 

vízfilmréteg keletkezik, amely egy természetes, zárt rendszert biztosít és 
megakadályozza a gőz kiszivárgását. Ennek következtében az értékes 
tápanyagok és a nedvesség nem fő el, és a főzési idő sokkal rövidebb.

ERGONOMIKUS ÉS HŐÁLLó fOGANTYúK 
A speciális hőálló anyag gondoskodik arról, hogy 
sütőbe (max. 220 oc, kivéve a hőmérséklet- 
kijelzőt!) is betehetőek az edények, a fülek nem 
égnek el. 

ELEGÁNS és PRAKTIKUS fORMA Az edény 
belseje szatén bevonatú, ami védi az edényeket 
a karcolásoktól. Az edény külső fala polírozott. 
A magas fényű kivitelezés elegánsan mutat 
a tűzhelyen, és lehetővé teszi a könnyű 
tisztítást, akár mosogatógépben is. 

CSöPöGÉSMENTES KIöNTÉS A speciális perem alján 
kialakított vizor meggátolja az aláfolyást.

FŐZÉSI IDŐ Hagyományosan (kb.) Gyorsfőző fedővel

Csirkehúsleves 1 óra 5 perc

Marhahúsleves 2-3 óra 18-22 perc

Csülkös bableves 2-3 óra 40-45 perc

Kocsonya 4-5 óra 40-45 perc

Rizses hús 1 óra 10-15 perc

Pacalpörkölt 2-3 óra 40-45 perc

Burgonya főzése ½ óra 8 perc

Lencsefőzelék 1 óra 10 perc

Rakott burgonya 1 ½ óra 15 perc

A hagyományos főzés során az ételek nagymértékben veszítenek vitamin- 
és ásványi anyag tartalmukból, amelyek azonban létfontosságúak szervezetünk 
számára. Az egészséges táplálkozás hozzájárul személyes jó közérzetünkhöz 
és csökkentheti egyes betegségek kialakulásának veszélyét (pl. szív- 
és érrendszeri megbetegedések, magas koleszterinszint, mozgásszervi 
megbetegedések... stb.).
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Jelen termékismertető nem minősül ajánlattételnek, 
a benne megfogalmazottak tájékoztató jellegűek.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 
Lux Hungária Kft.

Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
1145 Budapest, Jávor utca 5/a. • Magyarország
T: +36 1 422 4444 • E: info@luxhungaria.hu • W: www.luxinternational.com

2010-ben és 2011-ben 
a LUX márka elnyerte 

a Business Superbrands 
kitüntetést.

Kíváncsi, hogyan készítheti el kedvenc ételeit 
egyszerűbben, egészségesebben és ízletesebben? 
Jelentkezzen most kóstolóval egybekötött gasztro-
bemutatónkra! Látvány és íz! Az élmény garantált!

Hívja területi képviselőnket!

Piramis aljú grillsütő (opcionális)

Wok (opcionális)

EasyQuick gyorsfőző fedő (opcionális)

LUX GOURMET
FŐZŐRENDSZER

Egészséges táplálkozás egy életen át

ISmERJE mEg A LUX FŐZŐRENDSZERét! étELcSoDáK PERcEK ALAtt!
ÍNyENcKEDJEN EgéSZSégESEN!

Alapítva 1901

2010-ben és 2011-ben 
a LUX márka elnyerte 

a Business Superbrands 
kitüntetést.

KomBINácIÓS LEHEtŐSégEK oLAJ éS ZSÍR NéLKÜLI SÜtéS, VÍZ NéLKÜLI FŐZéS

lux garancia

•  30 év exkluzív LUX garancia a Lux Gourmet
edények nemesfémből készült részeire.

•  2 év a Lux Easyquick gyorsfőző fedőre, a Lux
thermocontroll mutatóra és a fogantyúkra.

• Kipróbálási lehetőség.
• LUX Royal Club tagság.
• Kedvező részletfizetési lehetőségek.

A csúcsminőségű Lux gourmet az egészséges főzési módot biztosítja a hőtakarékos, 
akkutherm aljzat és a tökéletesen illeszkedő fedőnek köszönhetően. Így lehetővé teszi 
a sütést zsiradék és a főzést víz hozzáadása nélkül! Az ételek sokkal szebbek, ízletesebbek 
és egészségesebbek lesznek, hiszen a nyersanyagok megőrzik természetes szín- 
és ízvilágukat, vitamin- és tápanyagtartalmukat.

Húsok zsiradék nélküli sütése:
• kevesebb kalória;
• nincs túlhevített, káros zsiradék;
•  a hús megőrzi természetes ízét: zamatosabb sültek és pecsenyelevek.

Zöldségek víz nélküli főzése:
•  gazdagabb tápanyagtartalom (pl. vitaminok, flavonoidok, ásványi anyagok..);
• szebb, finomabb, rostosabb;
• kevesebb só és ízfokozó használata.

A tartozékok széles skálájának köszönhetően a Lux gourmet sokrétű alkalmazási lehetőségeket kínál a legkülönbözőbb kombinációkban.
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