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INFORMACJA PRASOWA   

 
Minimalizm w kuchni – dla oka i… żołądka? 

Minimalizm jest dziś w cenie – widać to w większości współczesnych projektów architektonicznych. Czy 

jednak aranżacje kuchenne oparte na „estetycznym minimum” nie tracą na funkcjonalności? Z jakich 

sprzętów nie możemy zrezygnować i jak je wkomponować w nowoczesną przestrzeń? 

 

Posiłek to podstawa 

Pomieszczenie do przygotowywania posiłków jest jednym z najważniejszych w naszym domu lub mieszkaniu. 

Czego nie może zabraknąć w nowoczesnej kuchni, aby zawsze mieć gwarancję szybkiego i komfortowego 

przygotowania dań? W gruncie rzeczy w nowoczesnej, minimalistycznej kuchni wystarczą nam dwa 

urządzenia, dzięki którym zapewnimy sobie możliwość przyrządzenia pełnowartościowych potraw w każdej 

sytuacji. 

 

• Piekarnik – to urządzenie, którego nie powinno zabraknąć w żadnej kuchni, w której planuje się 

przygotowywanie domowych obiadów. Choć znajdziemy wiele urządzeń, które w teorii pozwolą 

zastąpić wykorzystanie piekarnika (jak np. mikrofalówka), to jednak warto docenić efektywność 

„pierwowzoru”. Zwłaszcza, że współczesne technologie potrafią z „nagrzanej komory” wykrzesać 

maksimum możliwości! Przyrządzanie dań w piekarniku zazwyczaj kojarzy się z potrzebą 

zarezerwowania dużej 

ilości czasu, zwłaszcza 

jeśli porównamy np. czas 

pracy piekarnika do już 

wspomnianego czasu 

pracy mikrofalówki. Na 

szczęście w XXI wieku to 

mit, bo w piekarniku 

posiłek przygotujemy już 

w godzinę. Jeśli zależy 

nam na czasie, warto 

szukać sprzętów, które 



 

oferują pomocne w tym dodatkowe funkcje, jak np. „Turn&Cook”, czyli tryb pozwalający 

przygotować dania z mięs, ryb, warzyw, makaronów czy zapiekanki, ciasta i chleb w ciągu zaledwie 

60 minut, a przy tym piekarnik sam ustawi potrzebne parametry. 

• Płyta grzewcza – indukcyjna, elektryczna lub gazowa. Niezależnie od tego, którą technologię 

wybierzemy, płyta grzewcza jest świetnym uzupełnieniem piekarnika. Od czego powinniśmy 

uzależnić swój wybór? Przede wszystkim od możliwości – do płyty gazowej niezbędna jest obecna 

instalacja gazowa, pozostałe działają w całości elektrycznie. Poza tym, jeśli użytkownik zwraca uwagę 

na wielkość ustawianego płomienia (ważne, aby nie „wychodził” poza podgrzewane naczynie), płyty 

gazowe są nieco bardziej ekonomiczne i dzięki ich wykorzystaniu możemy zaoszczędzić na 

rachunkach. Natomiast płyty indukcyjne i elektryczne są dużo łatwiejsze w czyszczeniu, co z kolei 

wpłynie na większą 

ilość 

zaoszczędzonego 

czasu. Ponadto płyta 

indukcyjna będzie 

najbezpieczniejszym 

wyborem, jeśli 

w naszym domu 

przebywają dzieci – 

dzięki indukcji 

i ogrzewaniu 

samego naczynia, 

minimalizujemy 

ryzyko 

ewentualnego poparzenia. Musimy jednak pamiętać, że do płyty indukcyjnej potrzebujemy 

specjalnych naczyń. Zatem jeśli chcemy posiadać płytę łatwą w czyszczeniu, ale z możliwością 

wykorzystania wszystkich naczyń – pomyślmy o wyborze płyty elektrycznej. Kiedy już 

przeanalizujemy naszą sytuację, wtedy możemy skoncentrować się na dalszych oczekiwaniach – i np. 

jeśli zależy nam na estetycznej płycie do szybkiego gotowania w różnych „konfiguracjach”, warto 

w sprzęcie szukać także dodatkowych udogodnień, jak np. pole „MaxiCook” (to zwiększona strefa 

grzewcza, idealna do gotowania dużych rodzinnych posiłków) czy „DualZone” (to dwie oddzielne 

strefy grzewcze, które mogą pracować niezależnie lub współpracować ze sobą, aby zapewnić jeden 

elastyczny obszar gotowania).  

 

Co więcej? 

Obecny rozwój technologii pozwala na ograniczenie liczby sprzętu w nowoczesnej kuchni, przeznaczonego 

do przygotowywania posiłków, do dwóch: piekarnika i płyty grzewczej. Przemyślany wybór odpowiadający 



 

potrzebom naszej rodzinny pozwoli tym samym zapewnić funkcjonalne rozwiązania do przygotowywania 

pełnowartościowych potraw. Oczywiście dodatkowy sprzęt z pewnością poszerzy nasze możliwości, jeśli 

jednak zależy nam na minimalizmie – nie tylko w zakresie designu kuchni, ale także jej wyposażenia – nie 

musimy martwić się o jakość przyrządzanych dań, dzięki piekarnikowi i płycie grzewczej do zabudowy. 

 
O marce Indesit  
Marka Indesit (wchodzącą w skład Whirlpool Group) obecna jest w Polsce od 1992 roku i jest jednym z liderów w swojej branży. 

Indesit proponuje sprzęty gospodarstwa domowego, które ułatwiają codzienne życie poprzez zrozumienie i przewidywanie potrzeb 

konsumentów. Innowacyjne urządzenia marki Indesit, dzięki wielu nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, pozwalają na 

wykonywanie domowych, codziennych obowiązków w szybki i wydajny sposób.  

Sprzęty marki ułatwiają swoim użytkownikom życie i pozwalają w pełni cieszyć się wolnym czasem. Indesit swoje produkty kieruje 

głównie do aktywnych ludzi, którzy potrzebują efektywnych i szybkich rozwiązań. W ten sposób powstała np. pralka Innex, w której 

za pomocą jednego przycisku w ciągu 2 sekund możemy nastawić codzienny program do bawełny i syntetyków.  

Z myślą o wygodzie osób, które dbają o zdrową dietę powstały chłodziarko-zamrażarki z linii eXtra wyposażone w pojemnik Flexi 

Use Box. Wypełniony owocami i warzywami pojemnik, umieszczony na górnym poziomie lodówki, utrzymuje idealną dla nich 

temperaturę ok. 5°C, dzięki udoskonalonemu systemowi termodynamicznemu. Ponieważ lodówki Indesit eXtra mają także 

standardową szufladę na warzywa, w ten sposób zyskujemy dwa razy więcej miejsca na przechowywanie zdrowej żywności.  

Marka dba także o bezpieczeństwo swoich użytkowników. Dlatego na drzwiach zamrażarki Indesit umieszczony został Black Out 

Sensor - czujnik, który w razie awarii zasilania informuje, czy żywność można jeszcze wykorzystać, czy należy ją wyrzucić, ponieważ 

mogło dojść do rozmrożenia produktów. Co więcej zamrażalnik jest wielofunkcyjną komorą, w której znajdują się 3 pojemniki – jeśli 

potrzebujemy więcej miejsca, wówczas można wyjąć 2 szuflady i półkę między nimi - wtedy przestrzeń w zamrażalniku zwiększy się 

aż o 38%. 

Sprzęty marki Indesit zapewniają wygodę ich użytkowania. W związku z tym np. zmywarki marki Indesit zostały wyposażone w 

Program Extra. Wystarczy wyciągnąć górny kosz i włączyć program, aby umyć naczynia o wysokości do 53cm. Natomiast specjalna 

konstrukcja drzwi piekarnika w kuchniach wolnostojących, umożliwia ich łatwe czyszczenie bez użycia żadnych narzędzi. 

Marka Indesit od 1999 stale rozbudowuje strefę produkcyjną, która aktualnie obejmuje pięć zakładów – fabryka kuchenek i lodówek 

w Łodzi oraz fabryka pralek i zmywarek w Radomsku. Łączna suma inwestycji w Polsce to ponad 250 mln euro. W strukturach firmy 

w Polsce zatrudnionych jest 3500 osób.  

Więcej informacji na stronie www.indesit.pl  
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