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QR    NOWE KODY
    DO FILMÓWZ JASKINI

NA POLSKIE 
ZIEMIE

6 SPOSOBÓW
NA LAD W KUCHNI

BEZPIECZENSTWO
W KUCHNI



Pomagamy każdemu, 
kto potrzebuje nowej kuchni: 
od projektu po montaż. 
Przyjaźnie i stylowo 
zmieniamy wnętrza na dobre.  
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W IZI Kuchniach tworzymy projekty łączące 
w sobie nowoczesne wzornictwo i funkcjo-
nalność. Przygotowujemy kuchnie modułowe  
i kuchnie na wymiar, dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb. Wiemy, że kuchnie są ser-
cem domu, dlatego chcemy, żeby przebywa-
nie w nich było przyjemnością. Realizujemy 
zamówienia na terenie całej Polski, można nas 
też odwiedzić w salonach w Gdańsku, War-
szawie, Bydgoszczy i w Szczecinie.

IZI Kuchnie to dynamicznie rozwijająca się fir-
ma, posiadająca dwudziestoletnie, doświad-
czenie w projektowaniu kuchni.

Podążamy za trendami i dbamy o każdy naj-
mniejszy szczegół. Nasze kuchnie cechuje wy-
goda, funkcjonalność, elegancja i trwałość.

Nasze
Realizacje

3



B O N  R A B ATO W Y 

N A I Z I  K U C H N IĘ
D L A P O S I A DAC Z Y K A R T Y R O B YG !

-33%

* Bon rabatowy do zrealizowania na zamówienie mebli kuchennych w IZI Kuchnie.
* Rabat dotyczy mebli w wersji Basic.
* Rabat nie dotyczy akcesoriów, wyposażenia dodatkowego oraz montażu.
* Bon może być użyty tylko raz. 
* Bony rabatowe nie sumują się.

Rabat -33% 
obowiązuje także 

przy zakupie na raty!

REALIZACJA: CAŁA POLSKA     |    500 100 990    |    www.izikuchnie.pl  



CERAMIC ANTRACYT

FRONTY

BLAT UCHWYTY

BEŻ METALIK
MAT

BEŻ METALIK
POŁYSK

CZARNE KRAWĘDZIOWE
- CZK1

Ta kuchnia to nasz prawdziwy numer popisowy!
Co w niej jest (łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie 
„czego w niej nie ma”)?
Nietypowy, super-ciekawy pomysł z frontami: połączy-
liśmy ze sobą dwie płaszczyzny, które mają dokładnie 
ten sam kolor, ale inną fakturę: na jednej ścianie szafki 
mają fronty w kolorze Beż Metalik (który ma lekko bro-
katowy połysk), a na prostopadłej ścianie zastosowali-
śmy kolor Beż Metalik Mat.
W górnych szafkach systemy otwierania dwoją się  
i troją, żeby Wam zaimponować, bo każdy z nich ma 
coś do zaoferowania. W dolnych szafkach uchwyty 
krawędziowe, szerokie szuflady, ciche domyki, ukryte 
schowki, szmery-bajery i... Servo-Drive, czyli superwy-
godny system otwierania szafki kolanem! Do tego pięk-
ne witryny,  80-centymetrowa płyta indukcyjna dla 
wymagających i okap, który wygląda jak... stylowa 
lampa! Przeszliśmy samych siebie, nieskromnie mówiąc. 

OBEJRZYJ FILM
Z TEJ KUCHNI
I DOWIEDZ SIĘ  

WIĘCEJ !
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https://www.youtube.com/watch?v=x0Imgor48MM


Wygodne gotowanie
przy wyspie
kuchennej

Szafki
otwierane
do góry

Na ścianie
brązowe lustro
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Szafki
otwierane
do góry

CZARNE KRAWĘDZIOWE
- CZK1

BIAŁY POŁYSK

FRONTY

BLAT UCHWYTY

BUK JASNYDĄB KRAFT ZŁOTY

Ta kuchnia jest otwarta na salon, króluje w niej 
popularny Biały Połysk na frontach + Dąb Kraft Złoty na 
elementach bocznych i dekoracyjnych.
Jest jednak tutaj jedno rozwiązanie, które może aż 
tak popularne nie jest, ale według nas jest bardzo 
praktyczne! O czym mowa? Blat kuchenny został 
wysunięty do przodu na tyle, żeby przykryć uchwyty 
krawędziowe. Dzięki temu uchwyty wyglądają jeszcze 
subtelniej, a ścieranie blatu jest jeszcze prostsze  
i wygodniejsze — bardzo polecamy! 

OBEJRZYJ
CAŁY FILM

Z TEJ
KUCHNI !
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https://www.youtube.com/watch?v=D0Qbgw5eqm8


Korpusy
szafki

w kolorze
blatów

Listwa maskująca
w kolorze blatów

i cokołów

Dodatkowa
półka

z płyty meblowej
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W kuchni podczas gotowania, używając 
przyborów kuchennych i mając kontakt 
z ogniem, niestety wciąż zdarzają się wy-

padki. Zrozumienie zagrożeń może pomóc Tobie 
i Twojej rodzinie uniknąć skaleczeń, oparzeń i za-
truć pokarmowych. Oto kilka zaleceń dotyczą-
cych bezpieczeństwa w kuchni, a których nie wol-
no lekceważyć.

NOŚ BUTY LUB KRYTE KAPCIE
Upuściłeś kiedyś nóż? A co jeśli spadnie on na Two-
ją stopę? Auć! Zawsze zalecane jest noszenie obu-
wia podczas gotowania. Buty lub kryte kapcie nie 
tylko ochronią Cię przed upadkiem, ostrym przed-
miotem, ale także przed innymi niepowodzenia-
mi w kuchni, takimi jak potłuczone szkło, gorąca 
woda lub wycieki oleju.

DOWIEDZ SIĘ, JAK GASIĆ POŻAR
Gotowanie jest główną przyczyną pożarów i ura-
zów w naszych domach. Pamiętaj, aby zawsze 
mieć w kuchni gaśnicę i koc gaśniczy, oraz wie-
dzieć, jak z niej korzystać. Wystarczy kilka sekund, 
aby ogień stał się niekontrolowany. Dowiedz się 
o różnych typach pożarów, takich jak pożary tłusz-
czu czy z powodu instalacji elektrycznej. Nigdy nie 
gasić ich wodą. Ogień na patelni najlepiej jest 
ugasić za pomocą sody oczyszczonej, soli kuchen-
nej lub przykryciem patelni. „Uduszenie” ognia 
przez usunięcie powietrza to najlepszy sposób na 
ugaszenie większości pożarów. Ogień wewnątrz 
piekarnika najlepiej ugasić za pomocą gaśnicy.                      

DOWIEDZ SIĘ, JAK UŻYWAĆ NOŻY
Tępy nóż jest bardziej podatny na „ześlizgnięcie 
się” i skaleczenie niż nóż dobrze naostrzony. Uży-
wanie naostrzonych noży to jeden z najłatwiej

szych sposobów na zachowanie bezpieczeństwa 
podczas krojenia. Ważne jest również dobieranie 
odpowiedniego noża do wykonywanego zada-
nia. Innymi słowy, używanie tasaka do krojenia tru-
skawek nie jest najlepszym pomysłem.

ZAPOBIEGAJ POPARZENIOM
Upewnij się, że podczas gotowania uchwyty garn-
ków i patelni są skierowane do wewnątrz. Jest to 
bezpieczny sposób na uniknięcie przypadkowego 
zrzucenia gotujących się potraw. Zawsze miej pod 
ręką uchwyty na garnki lub rękawice kuchen-
ne , gdy dotykasz czegokolwiek na kuchence lub 
w piekarniku. Nie używaj mokrych uchwytów ani 
ściereczek do naczyń, nie zapobiegną one opa-
rzeniu rąk.

ZAWSZE MYJ RĘCE
Ważne jest, aby przed i po gotowaniu umyć ręce 
w ciepłej wodzie z mydłem. Do osuszenia rąk użyj 
ręczników papierowych lub ręcznika kuchennego 
przeznaczonego do tego celu. Pamiętaj, aby 
dobrze wyczyścić wszystkie powierzchnie, w które 
miały kontakt z surowym mięsem lub sokami.

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI !

9



BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
Gdy podnosisz pokrywkę, skondensowana para 
może skroplić się na skórę, powodując oparzenia. 
Pamiętaj, aby zdejmować pokrywkę skierowaną 
od siebie. Uniknie się również poparzenia parą, 
która często czy bliskiej odległości może doprowa-
dzić do poparzenia twarzy.
To samo dotyczy się mieszania. Upewnij się, że za-
wsze jesteś w bezpiecznej odległości od garnka. 
W końcu chcesz zjeść sos do spaghetti, a nie spa-
rzyć się nim.

NOŚ BEZPIECZNĄ ODZIEŻ
Podczas gotowania nie noś długich, „workowa-
tych” rękawów. Czy możesz sobie wyobrazić, jak 
twój rękaw zapala się nad kuchenką gazową? 
Skutki mogą być przerażające. W kuchni najlepiej 
sprawdzają się topy z dopasowanymi lub krótkimi 
rękawami. Unikaj również noszenia odzieży z ła-
twopalnego i syntetycznego materiału, po prze-

grzaniu tkaniny te mogą wtopić się w skórę.

NIE UŻYWAJ METALOWYCH PRZYBORÓW NA TEFLO-
NOWYCH PATELNIACH
Używanie metalowych przyborów kuchennych 
na  teflonowych lub nieprzywierających patel-
niach może powodować łuszczenie się, lub od-
pryskiwanie teflonu. To z kolei może powodować 
uwalnianie się toksycznych związków, które będą 
się łączyły z jedzeniem. Najlepszym rozwiązaniem 
jest używanie łyżek drewnianych, silikonowych lub 
plastikowych. 

UWAGA NA SZKLANE NACZYNIA
Nie stawiać gorącego, szklanego naczynia na 
mokrej lub zimnej powierzchni. Nie wkładaj mro-
żonego,  szklanego naczynia do gorącego piekar- 
nika. Kiedy szkło wejdzie w kontakt z powierzch-
nią o skrajnie różnej temperaturze, może pęknąć. 
Dlatego nie stawiaj gorącego naczynia żarood-
pornego na zimnym blacie. Zamiast tego użyj 
specjalnych podstawek przeznaczonych do tego 

zadania.

UWAGA NA DESKI DO KROJENIA
Nie używaj tej samej deski do krojenia surowego 
mięsa, owoców i warzyw.
Wszyscy chcemy uniknąć zmywania dodatko-
wych naczyń, ale jest to obszar, w którym nie nale-
ży iść na łatwiznę. Używanie tej samej deski do kro-
jenia mięs, owoców i warzyw to najszybszy sposób 
do zatrucia pokarmowego. Zalecane jest używa-
nie oddzielnych desek. Jednej do surowego mię-
sa, drobiu i owoców morza, a drugiej do świeżych 
owoców i warzyw. Jeśli musisz użyć tej samej deski, 
najbezpieczniej jest najpierw przygotować owoce 
i warzywa. Dopiero po dokładnym umyciu deski 
można w drugiej kolejności zabrać się za krojenie 
mięsa.
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OPINIE NASZYCH
KLIENTÓW



DOŁĄCZ
DO NAS !

Obserwuj

250 000

ZOBACZ PONAD 100

NASZYCH FILMÓW!

DOŁĄCZ
DO NAS !

Obserwuj

250 000

ZOBACZ PONAD 100

NASZYCH FILMÓW!

KOD QR
SPRAWDŹ WIĘCEJ!

MAKARON NA KACA

SKŁADNIKI:
200 g makaronu
ok. 100 g koncentratu pomidorowego — do smaku
100 g ser pleśniowy (jeden trójkąt)

PRZYGOTOWANIE:

1. Gotujemy makaron (+ zostawiamy trochę wody z gotowania).
2.2. Na patelnię kruszymy trójkąt sera pleśniowego i dodajemy 
kilka łyżek koncentratu, podlewamy wodą z gotowania 
makaronu, mieszamy aż powstanie jednolita masa.
3. Wrzucamy makaron i dokładnie mieszamy.

OBEJRZYJ 
ODCINEK

Autor przepisu: 

Seba Jadczak12

https://www.youtube.com/@IZIKuchnie
https://www.youtube.com/watch?v=1s0yRcmoDAI&t=5s


MAKARON NA KACA

SKŁADNIKI:
200 g makaronu
ok. 100 g koncentratu pomidorowego — do smaku
100 g ser pleśniowy (jeden trójkąt)

PRZYGOTOWANIE:

1. Gotujemy makaron (+ zostawiamy trochę wody z gotowania).
2.2. Na patelnię kruszymy trójkąt sera pleśniowego i dodajemy 
kilka łyżek koncentratu, podlewamy wodą z gotowania 
makaronu, mieszamy aż powstanie jednolita masa.
3. Wrzucamy makaron i dokładnie mieszamy.

OBEJRZYJ 
ODCINEK

Autor przepisu: 

Seba Jadczak

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

https://www.youtube.com/watch?v=1s0yRcmoDAI&t=5s


BETON JASNOSZARY

FRONTY

BLAT UCHWYTY

SZARY METALIK
MAT

CZARNE KRAWĘDZIOWE
- CZK1

POPIEL

COKÓŁ

BETON JASNOSZARY

Kuchnia utrzymana w szarościach (popiel i meta-
liczna szarość), gdzie mimo niewielkiego metra-
żu pomieszczenie jest funkcjonalne i przestronne,  
a to dzięki minimalistycznym z wyglądu rozwiązaniom: 
fronty na górze w połysku z otwieraniem na Tip-On, a na 
dole w macie z uchwytami krawędziowymi. Zabudowa 
pod sufit i system wyjezdny w szafce narożnej  zapew-
nia maksymalne wykorzystanie przestrzeni do przecho-
wywania. Właścicielka zachwycona, mamy nadzieję, 

ZAINSPIRUJ SIĘ 
FILMEM Z TEJ

KUCHNI !
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https://www.youtube.com/watch?v=NxYQpmlmkwU


Oświetlenie ledowe
pod szafkami

Fronty otwierane
dotykowo

za pomocą systemu
tip-on

Pojemne
szuflady

z cichym domykiem
firmy Blum
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FRONTY

BLAT UCHWYTY

BIAŁY POŁYSK

BETON JASNOSZARY CZARNY MAT - CZ5

COKÓŁ

BETON JASNOSZARY

Kuchnia z białymi frontami w połysku, które białymi na 
zawsze pozostaną! Dlaczego? 
Ponieważ zostały wykonane z płyty akrylowej, która 
tworzy idealnie gładką taflę i jest odporna na promie-
nie UV (biel nie żółknie). Przestrzeń kuchenna została 
oddzielona od salonu nietypowej głębokości wyspą, 
ponieważ stworzoną na bazie szafek wiszących (któ-
re są płytsze niż typowe szafki kuchenne). Aranżacja 
tej przestrzeni zawiera sporo ciekawych rozwiązań. 
Sprawdźcie sami, jak pięknie i funkcjonalnie to wyszło!

WEJDŹ DO
TEJ KUCHNI

I SIĘ
ROZEJRZYJ !
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https://www.youtube.com/watch?v=HPSTVtv84Dg


Półwysep kuchenny
oddzielający część kuchenną

od salonu

Półwysep kuchenny
również jako

dodatkowe miejsce
do przechowywania

Lodówka
ukryta

w zabudowie
kuchennej
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NOWOROCZNA 
PROMOCJA

NA WSZYSTKIE
AKCESORIA

KOD:
IZI2023

ZNAJDŹ COŚ
DLA SIEBIE!

https://izikuchnie.pl/collections/all


Z JASKINI
NA POLSKIE

ZIEMIE

Sezon letni powoli się kończy, wiele osób jest 
już po urlopie, a niektórzy na swój wypoczy-
nek zaplanowali część (w miarę) ciepłego 

września. Co łączy obie te grupy? Tak, z pewno-
ścią każdy z nich ma kuchnię, ale tym razem nie 
o tym...
Każda z tych osób na pewno spotka (lub już spo-
tkała) się z przyjaciółmi czy rodziną przy wspól-
nym... grillu!

Niepozorne początki
Historia grilla zaczyna się już w czasach prehisto-
rycznych, kiedy pierwsi ludzie wkładali do ogniska 
lub na rozgrzane kamienie kawałki mięsa upolo-
wanej zwierzyny. Wykorzystywali do tego kości 
zwierząt albo kły mamuta (!). Można by powie-
dzieć, że tak właśnie wyglądały jaskiniowe naro-
dziny „kuchni”... W okresie średniowiecznym po-
pularny był rożen nad ogniskiem. Tego typu forma 
przyrządzania posiłków była jednak przez długi 
czas zarezerwowana jedynie dla osób z wyższych 
sfer: rycerzy i szlachty. Z czasem te zwyczaje zaczę-
ły ewoluować, zmieniać się w kierunku wspólnego 
przygotowywania posiłków i spożywania ich przy 
ogniu wraz z najbliższymi. Wspólne biesiadowanie 
stało się z czasem powszechne i jest kultywowane 
do dzisiaj.

NOWOROCZNA 
PROMOCJA

NA WSZYSTKIE
AKCESORIA

KOD:
IZI2023

ZNAJDŹ COŚ
DLA SIEBIE!
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Grill nowożytny
Współczesna forma, jak i popularność grillowania 
(mówimy tu o formie z wykorzystaniem specjalne-
go urządzenia) wywodzi się z USA. „Boom” na taką 
formę spędzania wolnego czasu rozpoczął się 
zaraz po drugiej wojnie światowej, kiedy amery-
kańska klasa średnia upodobała sobie wyjazdy za 
miasto w celu spędzenia tam czasu wolnego od 
pracy. Jednak początki nie były takie, jak nam się 
wydaje. Zanim powstał grill, jaki znamy dzisiaj, czyli 
metalowa półkula, nogi i pokrywka, amerykanie 
biesiadowali przy ceglastych formach. Minusem 
tego typu rozwiązań było nadmierne dymienie, 
rozsypujący się pył oraz iskry.

W 1951 roku George Stephen, jeden z założycie-
li fabryki Weber-Stephen Products w stanie Illino-
is wpadł na ciekawy pomysł przecięcia na pół... 
małej boi morskiej. W ten sposób uzyskał półkuliste, 
wytrzymałe na ogień naczynie, dołożył do niego 
pokrywkę, nogi, kółka i przepis na fortunę gotowy. 
Dzięki temu problem z dymieniem czy iskrami został 
zażegnany. Co ciekawe, grille firmy Weber dalej 
są produkowane i można je znaleźć w również w 
polskich sklepach. W czasach współczesnych wie-
my, że grillowanie pod pokrywą pomaga ustabili-
zować temperaturę wewnątrz: gdy ciepło wznosi 
się od dołu do góry grilla, pokrywa odbija je z po-
wrotem w dół, krążąc wokół potrawy. Zapewnia 
to równomierne podgrzewanie żywności, pomaga 
dłużej zachować wilgoć i utrwala smak.

Biało-Czerwony Grill
Można debatować, czy to Kowalski, czy może jed-
nak Nowak przywiózł pierwszego grilla do Polski. 
Rozwiązanie jak na razie nie zostało poznane, ale 
zgodnie uważa się, że rozkwit grillowego zjawiska 
w naszym kraju nastąpił w latach 80-tych.
Miało to związek z poprawą sytuacji ekonomicznej 
i napływem nowinek z zachodu. Od tamtej pory, 
w większości rodzimych ogródków, pierwsze grille 
zaczęły zastępować ogniska. I tak od lat 80-tych 
do dzisiaj, lubimy zaprosić znajomych na karków-
kę czy kaszankę w towarzystwie schłodzonych, 
złocistych trunków. Grill to cichy bohater, którego 
misja okazuje się o wiele bardziej znacząca, niż tyl-
ko zapewnienie strawy dla ciała — on łączy ludzi, 
pokolenia, jednoczy serca i dusze! Ile to przyjaźni 
i romantycznych znajomości zaczęło się właśnie 
przy grillu, przy tym niepozornym, jaskiniowym pro-
toplaście kuchni...

Autor tekstu:  Tomek Bushmansky

Replika pierwszego grila

Fabryka pierwszego grila
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BETON JASNOSZARY

MARMUR LEVANTO

FRONTY

BLAT UCHWYTY

BUK JASNYBIAŁY MAT HIKORA NATURALNA

ZŁOTY KRAWĘDZIOWY
- ZŁK1

Nie wszystko drogie, co się świeci! Nasza złoto-biało-
-drewniana kuchnia zabudowana w kształt litery C (lub 
„U”) jest świetnym przykładem budżetowej inwestycji, 
która wygląda na wartą miliony monet! 
Zastosowaliśmy w niej proste rozwiązania, które nie 
obciążają portfela, a robią świetny efekt i są prak-
tyczne. Fronty szafek wykonane są z białej, matowej 
płyty, do której dopasowaliśmy laminat w kolorze hi-
kory naturalnej. Na ścianach i blatach ten sam mate-
riał: płyta imitująca marmur Levanto. Stylowe dodatki  
i wykończenia nie mogły być inne: zdecydowali-
śmy się na połyskujące złoto! Dodatkowo, na ścianie  
i froncie barku, zamontowaliśmy lamele, które zostały 
wyeksponowane subtelnie schowanym oświetleniem 
LED. W zabudowie umieściliśmy sprytną nowość: pie-
karnik i zmywarka znalazły się w jednym słupku! Tak, 
to możliwe, dzięki zastosowaniu szuflady pomiędzy 
nimi: zapewniła niezbędną izolację i dystans pomiędzy 
dwoma sprzętami. Dzięki tym rozwiązaniom kuchnia  
o takim metrażu może sprostać wszystkim wymaga-
niom: zarówno tym estetycznym, jak i budżetowym.

TU
ZNAJDZIESZ
CAŁY FILM

Z TEJ KUCHNI !
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https://www.youtube.com/watch?v=LHfV0oOs2UQ&t=1s


Panel ścienny
w kolorze blatu

Piekarnik i zmywarka
zabudowane

w słupku
oddzielone od siebie

szufladą

Kosz obrotowy
3/4 koła
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FIORD 

FRONTY
FRONT
FREZOWANY

BLAT UCHWYTY

CZARNY MAT 
- 2464 PB12

COKÓŁ

FIORD

BIAŁY POŁYSK

BETON JASNOSZARY

Przedstawiamy przytulną i bardzo funkcjonalną kuch-
nię, w której jest wszystko, czego potrzeba do pełnej 
funkcjonalności i wygody.
Klasyka łączy się tu z nowoczesnością: struktura betonu 
na ścianie tworzy stylowe tło zarówno dla matowych 
frontów frezowanych, jak i tych gładkich, w białym po-
łysku. Subtelności nadaje zabudowie nasz nowy, pa-
stelowy odcień frontów: „Fiord”, który jest połączeniem 
szarego z niebieskawym. Znajdziecie tutaj kilka cieka-
wych rozwiązań: ukryte pod półwyspem przegródki na 
butelki, podwyższony cokół, chowana szuflada i pogłę-
biane szafki pod sufitem. Komu przypadła do gustu ta 
realizacja? Podobają Wam się kuchnie w pastelach? 

ZOBACZ
CAŁY FILM

Z TEJ
KUCHNI !

23

https://www.youtube.com/watch?v=vLy8SCnr1pI


Korpusy w kolorze
frontów

Eleganckie połączenie
dwóch rodzajów frontów

Pojemne szuflady
firmy Blum
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Nieużywane? Schowane!
Są takie przedmioty/urządzenia, które przydają się tylko od czasu do czasu (np. mikser, toster, mikro-
falówka). O ile nie używasz czegoś na co dzień (jak np. ekspresu do kawy czy czajnika), przechowuj 
drobne urządzenia w miejscu, które nie zajmuje cennej powierzchni blatu: w wysokich szufladach 
lub szafkach z pełnymi frontami (bez szyb).

Wieczorne 10 minut
To zasada, która może nie brzmieć dla wielu atrakcyjnie, bo oznacza lekkie porządki w kuchni przed 
pójściem spać, ale nic tak nie zapewnia dobrego snu, jak świadomość ogarniętej kuchni, prawda? 
;) 10 minut to relatywnie nie jest dużo, a może zdziałać bardzo wiele, bo nawet lekkie "odgruzo-
wanie" kuchni przed kolejnym dniem pomaga zachować względny ład i higienę (pracy i umysłu): 
wystarczy, że schowasz sprzęty na miejsce, wyrzucisz resztki jedzenia, przetrzesz blaty (...może uda się 
jeszcze w tym czasie nastawić zmywarkę? Byłoby idealnie!). Tylko tyle, a jednak AŻ tyle.

Przezorny przygotowany
Pomysł na danie to tylko jeden z pierwszych kroków przed rozpoczęciem gotowania. Zanim zabie-
rzesz się za tworzenie nowego połączenia smaków i zapachów, zanim utoniesz w ferworze kuchen-
nej "walki", upewnij się, że masz na nią wystarczająco dużo przestrzeni. Opróżnij zmywarkę, pozbądź 
się brudnych naczyń z blatu i zlewu: potrzebujesz miejsca na przygotowanie posiłku. Zacznij od od-
powiedniego przygotowania, a unikniesz niekomfortowego przesuwania w niedoczasie przedmio-
tów na blacie, z jednej strony na drugą (zwłaszcza że w kuchni bałagan bywa niebezpieczny: spa-
dające noże na podłogę, tłukące się szklanki... bałaganowy armagedon tylko czyha!).

6
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SPOSOBÓW
NA LAD W KUCHNI

Kuchnia to istny magnes na bałagan, tak po prostu już jest. Na pewno...? 
Trzeba się z tym pogodzić, czy może są sposoby, żeby temu zaradzić? 
Nieporządek w kuchni może być źródłem sporej frustracji dla każdego, 

kto próbuje przygotować jedzenie. Spisaliśmy kilka praktycznych zasad, któ-
rych przestrzeganie pomoże zmniejszyć bałagan i "magiczne" nagromadza-
nie się przedmiotów na kuchennych blatach. Tutaj trening czyni mistrza, a wy-
trwałość naprawdę popłaca. Niewielu z nas znajduje przyjemność w samej 
czynności sprzątania, ale z pewnością znakomita większość z nas lubi, kiedy w 
pomieszczeniu panuje harmonijny ład. Jak więc uzyskać to drugie przy zmini-
malizowaniu tego pierwszego?
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Wszystko w porządku
Zorganizuj naradę domowników, porozmawiajcie i ustalcie wspólnie gdzie i co ma swoje miejsce. 
Mowa nie tylko o przyborach kuchennych, ale wszystkich dodatkowych przedmiotach, które mogą 
lądować na kuchennym blacie, takich jak: portfel, klucze, torebka, poczta, pudełka śniadaniowe 
itp. Wyznaczcie odpowiednie miejsce dla każdego z nich, upewnijcie się, że jesteście co do ustaleń 
zgodni, a wówczas ryzyko nieładu w kuchni znacząco spadnie — to sprawdzony patent!

Mniej znaczy lepiej
Im mniej przedmiotów w Twojej kuchni, tym mniej bałaganu. Ogranicz naczynia, sztućce, sprzęt 
AGD i inne przybory do minimum. Zastanów się, które z przedmiotów kuchennych nie są przez Cie-
bie używane prawie wcale? Których braku/zniknięcia nawet nie odczujesz? Tych właśnie rzeczy 
warto się pozbyć. Niekoniecznie mowa o wyrzucaniu, spróbuj znaleźć im nowy, przyjazny dom, 
w którym poczują się potrzebne! Warto takie "kuchenne czystki" organizować regularnie i najlepiej 
bez zbędnych sentymentów: efekt gwarantowany!

Spróbuj "Zero Waste"
To wyzwanie, ale warto spróbować. O co chodzi w "Zero Waste"? To postawa polegająca na 
zmianie nawyków zakupowych w taki sposób, aby priorytetem stało się generowanie jak najmniej-
szej ilość odpadów. Może to brzmi jak marzenie "eko-świrów", ale w rzeczywistości każdy "zwykły 
śmiertelnik" może odczuwać satysfakcję z tego, że kosz na plastiki nie napełnia się w zawrotnym 
tempie opakowaniami po milionie produktów każdego dnia, a do tego można mieć tę przyjemną 
świadomość, że pomaga się naszej (już i tak nadwyrężonej) planecie.

Mamy nadzieję, że tych sześć prostych wskazówek pomoże Ci w utrzymaniu 
większej harmonii w kuchni. Najskuteczniejszym sposobem na wcielenie 
ich w życie jest wyrobienie w sobie nawyku, a to (wg amerykańskich na-

ukowców ;)) zajmuje podobno około 30 powtórzeń. Wynika z tego, że po miesiącu 
wytrwałej pracy powinno być już z górki! Powodzenia!
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SALMOREJO
"Andaluzyjski chłodnik pomidorowy"

Składniki:

• Pomidory - 0,5 kg
• Czosnek - 1 ząbek
• Suche białe pieczywo - 75 g
• Oliwa z oliwek extra vergine - 50 ml
• Jajko na twardo - 1 sztuka
• Rodzynki - do dekoracji
• Płatki z migdałów - do dekoracji

Przygotowanie:

1) Pomidory obieramy ze skórki i wykrawamy
    gniazda nasienne.
2) Rozgniatamy pomidory i wrzucamy do nich
    pokruszone, suche pieczywo.
3) Do smaku dodajemy soli i pieprzu,
    ucieramy ząbek czosnku i wszystko
    blendujemy.
4) Blendując, dodajemy (cienką stróżką)
    oliwę z oliwek.
5) Odstawiamy do lodówki na kilka godzin.
6) Wykańczamy dekoracją z pokruszonego
    jajka, rodzynek i płatków migdałowych.

Autor: Sebastian Jadczak

NOWA SERIA
NA NASZYM KANALE
YOUTUBE 
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http://www.youtube.com/watch?v=0WqhKGq9FV0&list=PLpTze1MrIMIO66ZL7zlPoIcMpnluA8z-K&index=18


Przygotowanie:

1) Kroimy tofu naturalne lub wędzone.
2) Wrzucamy do marynaty z sosu teriyaki
    na kilka godzin, najlepiej na całą noc.
3) Plastry tofu smażymy na suchej patelni,
    2-3 minuty z każdej strony, do pożądanego
    stopnia wysmażenia.
4) Gotowe tofu dodajemy do makaronu             
    i sałatki sunomono.

NOWA SERIA
NA NASZYM KANALE
YOUTUBE 

Składniki:

• Makaron SOBA - 125 g
• Ocet ryżowy - 1 łyżeczka (5 ml)
• Sos sojowy - 1 łyżka (15 ml)
• Olej z prażonego sezamu - 1 łyżeczka (5 ml)
• Cebula dymka - 2-3 sztuki
• Miód- 1 łyżeczka (5 ml)
• Uprażone ziarna sezamu - 40 g

Przygotowanie:

1) Gotujemy makaron soba.
2) W międzyczasie prażymy ziarna sezamu.
3) W misce łączymy wszystkie mokre składniki.
4) Dodajemy ugotowany makaron i mieszamy.
5) Na koniec dorzucamy pokrojoną cebulę
    dymkę i uprażony sezam.
6) Odstawiamy do lodówki na kilka godzin,
    może być na całą noc.

Składniki:

• Ogórek - 1 sztuka
• Ocet ryżowy - 2 łyżki (10 ml)
• Glony wakame - 1 łyżka (około 2 g)
• Sos sojowy - 1 łyżeczka (5 ml)
• Cukier/Miód- 1 łyżka
• Uprażone ziarna sezamu - 10 g
• Kiełki

Przygotowanie:

1) Ogórek obieramy i kroimy w plastry.
    Solimy i odstawiamy na ok. 20-30 min,
    żeby pozbyć się nadmiaru wody.
2) Glony wakame wrzucamy do wrzącej wody. 
    Odstawiamy (bez gotowania) na 20 min.
3) Prażymy ziarna sezamu.
4) W miseczce łączymy mokre składniki 
    na dressing.
5) Wrzucamy do miseczki glony i ogórek,
    mieszamy z dressingiem i wkładamy
    do lodówki, do schłodzenia.

MAKARON SOBA

SAŁATKA SUNOMONO
japońska sałatka z ogórka

TOFU TERIYAKI

MAKARON 
SOBA
Z SAŁATKĄ

I TOFU

Autor: Sebastian Jadczak 30

https://www.youtube.com/watch?v=ARGCu4-pBjE


DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
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KUCHNIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB
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UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE PROJEKTOWE
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DUŻY WYBÓR KOLORÓW
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SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIENIA
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RABATOWY
BON

-40%RABATOWY
BON

- 30%

JAK ZAMÓWIĆ ?

IZI

KUCHNIE1 2 3

ZADZWOŃ

ZOBACZ PROJEKT

ZAMÓW

lub wypełnij formularz
na stronie

www.izikuchnie.pl

wyślij orientacyjne wymiary kuchni: 
pomiary@izikuchnie.pl

i ciesz się swoją nową 
IZI Kuchnią !

W SALONIE lub

bezpłatny

ONLINE

500 100 990

zobacz jak przygotować pomiar

REALIZACJA CAŁA POLSKA     |    500 100 990    |    www.izikuchnie.pl  

N A  T W O JĄ  K U C H N IĘ
D O  3 1 . 0 1 . 2 0 2 3

-30%

https://www.youtube.com/watch?v=YHVCwacvTcc
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SPOTKANIE ONLINE

REALIZACJA CAŁA POLSKA

BEZPŁATNY PROJEKT Zainspiruj się

Salon Warszawa
Nowy Targówek
ul.Rembrandta 1

03-531 Warszawa
tel. 500 100 990

Salon Gdańsk 
ul.Powstańców Warszawskich 19

80-152 Gdańsk
tel. 500 100 990

Salon Gdynia
ul.Legionów 112
81-472 Gdynia 

tel. 500 100 990

Nasze salony

Salon Bydgoszcz
ul.Jana i Jędrzeja Śniadeckich 43

85-000 Bydgoszcz 
tel. 500 100 990
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