
STATUS - IZVIRNI PRIPOMOČKI     SI 

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in prodaje do servisnega centra. Uporabniki ste prva in zadnja 
kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim željam. Trudimo se, da so pripomočki z blagovno znamko Status – izvirni pripomočki kakovostni, učinkoviti in enostavni za 
uporabo. V ponudbi najdete široko paleto izdelkov za vakuumsko shranjevanje in pripravo hrane ter izdelkov za dom. Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Obiščite Statusovo 
prodajalno na sedežu podjetja v Metliki, Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika. 
 
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 
 

MLINČEK ZAČIMB 
Navodila za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 

Mlinček začimb je kuhinjski pripomoček, s katerim boste zmleli začimbe prav 

takrat, ko jih boste potrebovali. Cele začimbe obdržijo aromo dlje, zato sta vonj in 

okus močnejša, ko jih sveže zmeljete v jedi. Posledično jih tudi porabite manj. 

 

Prednosti uporabe mlinčka:  

 Primeren je za mletje večine suhih začimb (ne samo soli in popra). 

 Reguliranje debeline zmletih začimb. 

 Omogoča doziranje (s pomočjo pokrovčka). 

 Začimbe so v zaprti steklenički, ki zadrži aromo. 

 Nezmlete začimbe so obstojne in aromatične dlje, zato jih porabite manj 

kot zmletih. 

 Melje z obračanjem v levo in desno, zato je primeren tako za levičarje kot 

desničarje. 

 

Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 

 

UPORABA 

Mlinček začimb je sestavljen iz mlinčka s keramičnim jedrom in pokrovčkom ter 

stekleničke za začimbe (vsebina približno 100 ml). 

 V stekleničko vstavite začimbe. 

 Nanjo privijte mlinček začimb. 

 Odstranite pokrov, da nastavite sivi vijak za debelino mletja. 

 Obrnite navzdol in z vrtenjem stekleničke v levo ali desno meljete 

začimbo na hrano. 

 Melje v obe smeri, zato je primeren za levičarje in desničarje. 

 

Debelino zmletih začimb lahko uravnavate s premikanjem sivega nastavnega 

vijaka (levo ali desno). 

 

VZDRŽEVANJE IN SESTAVLJANJE 

Stekleničko za začimbe lahko pomivate ročno ali v pomivalnem stroju. 

Mlinčka ne pomivajte! Nekatere začimbe vsebujejo veliko olja in lahko mlinček 

zaoljijo oz. pomažejo. Očistite ga tako, da po mletju nameljete še nekaj soli. Lahko 

pa tudi spodnji del odvijete, izvlečete sivi nastavni vijak ter ga očistite s krtačko. 

 

PRIPOROČILA 

Da bi mlinček kar najbolje uporabili, so na voljo tudi posamezne stekleničke za 

shranjevanje začimb. Ko želite zamenjati začimbo, ki je v drugi steklenički, 

svetujemo, da mlinček nekajkrat obrnete v prazno (da se slučajno ne zmešajo 

začimbe, ki jih nočete skupaj. 

 

MATERIALI  

Sam mlinček je narejen iz industrijske keramike Crushgrind, steklenička je 

steklena, ohišje pa iz ABS plastike. Vsi materiali so živilsko neoporečni. 

 

GARANCIJA 

Za Statusov mlinček začimb zagotavljamo garancijo za tri leta. Obveza velja od 

dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar 

zaradi neupoštevanja navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne 

uporabe ali uporabe za druge namene kot je predvideno. Za uveljavljanje 

garancije je potrebno obvezno priložiti račun. Zato prosimo, da račun shranite. 

 


