
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 hišni pripomočki kakovostni, učinkoviti in enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, 
pripomočke za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom. Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Vabljeni tudi v Statusovo prodajalno v Metliki, Ulica 
Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika. 
 
Dodatne informacije: 080 18 38, info@status.si, www.status.si 

SET ZA ZAČIMBE, 5-DELNI 
Navodila za uporabo 

 
OPIS IN NAMEN 

Začinite svoje življenje! Imejte svoje najljubše začimbe vedno 

na dosegu roke v priročnih stekleničkah na stojalu. Cele in 

posušene začimbe ohranijo več arome in okusa kot 

zmlete. Zato z mletjem direktno na hrano zaradi intenzivnosti 

vonja porabite manj začimb. 

 
Bodite kot izkušeni kuharski mojstri, ki uporabljajo samo tista 
zelišča in začimbe, ki so zmlete ali zdrobljene v trenutku, ko se 
jih dodaja k jedem.  
 
Sestava seta 

 mlinček začimb s stekleničko,  

 3 stekleničke za začimbe,  

 stojalo. 
 

Razvito in proizvedeno v Sloveniji, EU. 

 

Prednosti mlinčka: 

 keramično jedro Crushgrind® ima 5 let garancije 

 primeren je za mletje vseh suhih začimb in zelišč (ne 
samo soli in popra), 

 možno je regulirati debelino zmletih začimb, 

 omogoča doziranje (s pomočjo pokrovčka), 

 začimbe so v zaprti steklenički, ki varuje aromo, kar je za 
začimbe najpomembneje. 

 
Statusov mlinček začimb je sestavljen iz: 

 mlinčka s keramičnim jedrom in pokrovčkom, 

 stekleničke za začimbe (vsebina približno 100 ml). 

 
UPORABA 

 V stekleničko za začimbe vstavite začimbo ali zelišče. 

 Nanj privijte mlinček (kjer je keramični okrogli del). 

 Odstranite zgornji okrogli pokrov, da vidite sivi vijak (z 
njim nastavite debelino mletja). 

 Obrnite navzdol in z vrtenjem stekleničke v levo ali desno 
meljete začimbo na hrano. 

 Debelino zmletih začimb lahko uravnavate s 
premikanjem sivega vijaka (levo ali desno). 

 Meljete lahko v levo in desno – za levičarje in desničarje. 

 Set vsebuje 4 stekleničke, kar pomeni, da imate lahko v 
vsaki drugo začimbo in jih po potrebi nastavite na 
mlinček. 

 Stojalo je namenjeno shranjevanju mlinčka in stekleničk 
– tako so vedno na svojem mestu. Tudi za dekoracijo na 
mizi in uporabo pri jedi. 

 
PRIPOROČILA 
Ko želite zamenjati začimbo, ki je v drugem kozarčku, 
svetujemo, da mlinček nekajkrat obrnete v prazno, da se 
slučajno ne zmešajo začimbe, ki jih nočete skupaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZDRŢEVANJE IN ČIŠČENJE 

 Steklenička za začimbe 
Stekleničko za začimbe in pokrovček lahko pomivate ročno ali 
v pomivalnem stroju. 

 Mlinček začimb 
Nekatere začimbe (na primer muškatni orešček) vsebujejo 
veliko olja in lahko mlinček zaoljijo oziroma pomažejo. Očistite 
ga tako, da po mletju nameljete še nekaj soli. Lahko pa tudi 
spodnji del odvijete, izvlečete sivi vijak ter ga očistite s 
krtačko. 

 Stojalo 

Stojalo lahko obrišete z vlažno krpo ali operete pod mlačno 
tekočo vodo.  

 
MATERIALI 
Sam mlinček je narejen iz industrijske keramike Crushgrind, 
ohišje in pokrovček iz ABS plastike, steklenička je steklena. 
Vsi materiali so ţivilsko neoporečni. 
Stojalo je narejeno iz nerjavečega jekla. 
 
GARANCIJA 
Za Statusov set za začimbe 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. 


