
PJAUSTYKLĖ DARŽOVĖMS  TNS  2000 
www.pjaustykles.lt     
TNS  2000  su  programiniu  perjungimu - vokiečių  kokybės  garantas, su 9 programomis. Pagaminta iš 
plastiko, be švino ir kadmijo priemaišų, tinkančio pjaustyti maisto produktus. Peiliai pagaminti iš  
nerūdijančio grūdinto plieno. 
Dirbdami šia pjaustykle, būtinai naudokite prie jos pridedamą citrusinių vaisių spaustuvą, nes tik taip 
apsaugosite rankas nuo labai aštraus peilio.  Plaukite ją šaltu arba šiltu tekančiu vandeniu ir nedėkite į indų  
plovimo mašiną. Pjaunantį pagrindinį peilį laikas nuo laiko galąskite. 
Naudotis TNS 2000 labai paprasta. 
Rankenėlė sukama visą laiką į kairę pusę (kryptis pavaizduota ant pačios rankenėlės). Šia rankenėle Jūs 
reguliuojate griežinėlių storį ir taip pat ties pozicijomis, pažymėtomis ženklais:  �  ir  �  atsirandančių 
dantukų stambumą. 
Palengvinkite sau darbą – dirbkite ne jėga, o judesiu. Pjaustant svogūną, būtina jį laikyti  šaknimi į viršų. 
Kopūstą – perpjauti per puse, jei labai didelis -  į  4 dalis ir dėti ant pjaustyklės nupjauta puse. Bulves 
kepimui ir „fri“, taip pat morkas salotoms dėti išilgai. 
 

 
 
Padėtis 1+2  apie 1 ir 2mm ploni griežinėliai. 
Pvz.:agurkams, ridikams, ridikėliams, morkoms, kopūstams 
 šiaudeliais, svogūnams, bulvėms    (traškučiams) … 
 
Padėtis 3+4 apie 3 ir 4mm stambesni griežinėliai. 
Pvz.: paprikai, porams, kaliaropėms, kopūstams šiaudeliais… 
 
Padėtis 5 +6 apie  5 ir 6 mm stori griežinėliai. 
Pvz.: apelsinams, obuoliams, cukinijoms. 
 
Padėtis P  pasirodo stambūs dantukai, tai ne pjaustymo rėžimas, o tik perėjimas į sekančią padėtį. 
 
Padėtis 6 �  pasirodo stambūs dantukai. 
Pvz.: bulvėms fri, įvairioms daržovėms troškinimui, virimui, svogūnams kubeliais –(šaknelę laikome 
viršuje, stumiame  į priekį ir atitraukę atgal svogūną pasukame), morkoms, kaliaropėms, vaisiams, kopūstui 
-(perpjauname į ketvirtį ir laikydami  už koto susmulkiname  kubeliais). 
 
Padėtis 3 �   pasirodo smulkūs dantukai. 
Viskas pjaustoma šiaudeliais – agurkai, ridikai, morkos, salierai, raudonieji burokėliai.Taip pat svogūnai ir 
kopūstai smulkiais gabaliukais kaip minėta  padėtyje 6 � . 
 
Padėtis 2 �  kaip ir padėtis 3 �  , tačiau dar smulkiau ir ploniau. 
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