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Chef’sChoice® Diamentowa Stal 
Do Ostrzenia
Diamentowa stal do ostrzenia Chef’sChoice® zawiera powłokę ze 100% 
ultradrobnych kryształów diamentu, które delikatnie naostrzają ostrze 
noża podczas stalowania. Liczba kryształów diamentu i ich rozmiar 
zostały starannie dostosowane, aby zoptymalizować względną ilość 
honowania i ostrzenia krawędzi, które występuje, gdy diamentowa stal 
do ostrzenia jest prawidłowo używana. Tradycyjne stale nie ostrzą, a 
jedynie prostują ostrze.

Dobrze zaostrzone krawędzie matowieją się pod naciskiem  
prostowania, ponieważ ostrze wygina się. Ostatecznie składa się 
na siebie, a kiedy tak się dzieje, krawędzi nie można prostować ani 
naostrzać konwencjonalnymi metodami. Jeśli ostrze jest często 
stalowane, gdy ostrze jest używane, z częstotliwością mniej więcej 
co kilka minut, większość zagiętej krawędzi wzdłuż długości ostrza 
można wyprostować za pomocą konwencjonalnej stali. Jednak ze 
względu na przypadkową naturę cięcia, krawędzie wyginają się mniej 
więcej w różnych punktach wzdłuż krawędzi ostrza. W pewnym 
miejscu lub obszarach wzdłuż ostrza krawędź może zostać złamana  
w wyniku użytkowania. W innych miejscach często nadmiernie się  
wygina i nie można go wyprostować. W takim przypadku konieczne 
jest lekkie naostrzenie krawędzi w celu wyostrzenia tych punktów 
wzdłuż krawędzi, które są złamane lub nieodwracalnie wygięte. 
Diamentowa stal do ostrzenia Chef’sChoice® została zaprojektowana 
w celu dodania optymalnej ilości honowania do konwencjonalnej 
operacji stalowania. 

Poprawne użycie  
Chef’sChoice® Diamond Ostrzałka
Ostrzeżenie: Używaj diamentowej stali do ostrzenia tylko na 
krawędzi noża. Jeśli stal przypadkowo uderzy w inne części ostrza, 
porysuje polerowaną powierzchnię.

Ponieważ na ogół nie znasz kąta, pod jakim jakikolwiek nóż był 
wcześniej naostrzony, oraz z powodu trudności w ręcznym  
kontrolowaniu kąta, pod jakim „stalujesz”, proponujemy kilka różnych 
procedur ostrzenia. Wybierz tę procedurę, która będzie dla Ciebie 
najlepsza - biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie i biegłość w 
ostrzeniu stali.

Sukces ostrzenia zależy od trzech kluczowych czynników: (1)  
opracowania dobrej, spójnej i wygodnej procedury ostrzenia; (2)  
ustalenie odpowiedniego kąta między krawędzią ostrza a stalą 
ostrzącą; i (3) wywierając niewielki nacisk na ostrze noża, ponieważ 
jest on stalowy.

Uwaga: Ostrz tylko na owalnych powierzchniach stali ostrzącej.  
Nie używaj ostrych narożników, w których spotykają się  
owalne powierzchnie. 

Procedura ostrzenia
Doświadczony szef kuchni lub rzeźnik może używać diamentowej stali 
do ostrzenia Chef’sChoice®, postępując zgodnie z tymi samymi  
procedurami, do których był przyzwyczajony podczas ostrzenia przy 
użyciu konwencjonalnej stali. Zwykle dotyczy to jednej z następujące 
metod ostrzenia ostrza noża.

Tylko wysoce doświadczony użytkownik powinien próbować 
korzystać z metody C. Ponieważ wymaga to umiejętności i 
treningu oraz wymaga przesunięcia ostrza w kierunku dłoni, ta 
metoda może być niebezpieczna i nie powinna być używana przez 
niedoświadczonych użytkowników.

Osoby z mniejszym doświadczeniem powinny stosować metodę 
A, B lub D, w której ostrze noża nie przesuwa się w kierunku dłoni 
trzymającej stal do ostrzenia. W metodzie A stal trzymaną pionowo 
można docisnąć i ustabilizować na antypoślizgowej powierzchni lub 
ręczniku położonym na stole. Krawędź ostrza przesuwa się drugą 
ręką po stali ostrzącej, gdy ostrze jest przeciągane, jak na ilustracji. 
Metoda B jest również stosunkowo bezpieczną metodą. Niezależnie 
od zastosowanej metody, naprzemienne pociągnięcia powinny być 
po przeciwnych stronach krawędzi, aby uzyskać ostrzejszą i bardziej 
zrównoważoną krawędź.

Metoda D jest bardzo łatwa i wygodniejsza dla mniej doświadczonych 
użytkowników. Jest nieco wolniejsza, ale bezpieczniejsza w użyciu. 
W tej metodzie nóż jest nieruchomy, podczas gdy stal do ostrzenia 
Chef’sChoice® jest przesuwana wzdłuż i w poprzek krawędzi.

Ta metoda, podobnie jak metoda B, ma tę zaletę, że wykonuje się 
pociągnięcia, gdy stal porusza się wzdłuż i od krawędzi, a nie w 
kierunku krawędzi.

Aby naostrzyć optymalnie ostrze za pomocą którejkolwiek z tych 
metod, muszą istnieć względne ruchy między ostrzem a stalą 
ostrzącą, tak aby stal ostrząca poruszała się wzdłuż krawędzi i 
jednocześnie przez krawędź. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy 
poruszasz nożem, czy przesuwasz stal ostrzącą.

Używaj tylko lekkiego nacisku, gdy nóż i stal ostrząca wchodzą w 
kontakt. Nadmierny nacisk może usunąć zbyt dużo metalu, uszkodzić 
krawędź i utrudnić utrzymanie stałego kąta. 
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Kontrolowanie kąta ostrzenia
Równoczesne kontrolowanie kąta ostrzenia krawędzi wzdłuż i w 
poprzek stali ostrzącej wymaga praktyki.

Ponieważ kąt ostrza noży różni się znacznie w zależności od marki, a 
czasami między ostrzami tego samego producenta, prawidłowy kąt 
ostrzenia dla każdego ostrza musi zostać ustalony metodą  
prób i błędów.

Rozpocznij stalowanie od kąta około 20 °, który jest naprawdę bardzo 
małym kątem. (Patrz rysunek powyżej). Kąt 45 ° (w połowie kąta 
prostopadłego) jest za duży. Jeśli możesz sobie wyobrazić kąt 45 °, a 
następnie przeciąć go na pół, uzyskasz 22½ °. To będzie mniej więcej 
odpowiedni kąt na początek. 

Kontrola kąta ostrzenia kluczem do sukcesu
Jeśli ostrzysz tylko w krawędź, jak na rysunku E, zmniejsz lekko kąt 
ostrzenia, aż będziesz ostrzyć zarówno krawędź, jak i bok jak na 
rysunku G. 

Ważne jest, aby starać się utrzymać względnie stały kąt pociągnięcia 
po pociągnięciu. Brzmi to trudne, ale wraz z doświadczeniem 
zauważysz, że stanie się to łatwiejsze. Nie chcesz błądzić po stronie 
zbyt małego kąta, ponieważ nie będziesz ostrzyć krawędzi i możesz 
przypadkowo porysować czoło swojego ostrza. Lepiej jest błądzić  
po stronie nieco większego kąta, aby mieć pewność, że ostrzysz  
samą krawędź.

(Nieprzerwany)
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Jeśli nie masz pewności co do kąta, weź pisak i pokoloruj fazowane  
fasetki wzdłuż obu stron krawędzi. Po kilkukrotnym ostrzeniu będziesz 
mógł szybko zobaczyć, gdzie ostrzy się stal ostrząca, zauważając, 
gdzie tusz został usunięty. Jeśli ślady ostrzenia nie stykają się z 
krawędzią lub fasetką, nieznacznie zwiększ kąt. Jeśli widzisz ślady 
tylko na samej krawędzi i nie ma ich na fasecie, zmniejsz lekko kąt w 
razie potrzeby, aż będą lekkie ślady na fasecie sięgającej do samej 
krawędzi. Kontynuuj stalowanie, aż krawędź zostanie naostrzona. Z 
doświadczeniem, tylko kilka pociągnięć po każdej stronie krawędzi 
spowoduje ponowne zaostrzenie krawędzi.

Dla przypomnienia używaj tylko lekkiego nacisku między stalą 
ostrzącą a krawędzią ostrza.

Po zdobyciu doświadczenia stalowanie jest stosunkowo szybkie. Jest 
to wygodny sposób ostrzenia. Pamiętaj o częstym ostrzeniu, aby 
krawędź była w dobrym stanie.

Zalecamy okresowe ostrzenie wszystkich noży za pomocą jednej z 
profesjonalnych elektrycznych ostrzałek Chef’sChoice®. Przywrócą 
one Twoje krawędzie do perfekcji - lepsze niż nowe - i stworzą nową 
krawędź lepszą niż dostępna w konwencjonalnych ostrzałkach. 
Elektryczne ostrzałki Chef’sChoice® ostrzą się do niesamowitej 
ostrości przy minimalnym usuwaniu metalu, co zapewnia przedłużoną 
żywotność wszystkich noży. Każda z nich to wieloetapowa ostrzałka, 
która utworzy łukowate krawędzie, które są wyjątkowo ostre i 
pozostaną ostre na długi czas.   


