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Dārzeņu rīve TNS 3000       
TNS 2000 ar programmatisku pārslēgumu – vācu kvālitates garants. Izgatavota no 
plastikas, bez svina un kadmija piemaisījumiem. Piemērota rīvēt pārtikas produktus. 
Naži pagatavoti no nerūsējošā tērauda. 
Strādājot ar šo rīvi, nepieciešams lietot pie tās pievienojamu citrusaugu spiedni, jo tikai 
tā pasargāsiet rokas no ļoti asā naža. Mazgājiet to aukstā vai siltā tekošā ūdenī un 
nelieciet trauku mazājamā mašīnā. Griežamo pamata nazi laiku no laika asiniet. 
TNS 3000 lietošana ir ļoti vienkārša. 
Rokturis griežams visu laiku uz kreiso pusi (virziens attelots uz paša roktura). Ar šo 
rokturi Jūs regulējiet šķēlišu biezumu un tāpat atstarpes starp zobiņiem, kas parādās 
tajās pozēcijās, kas apzīmētas ar zīmēm:□ un □. 
Atvieglojiet sev darbu – strādājiet nevis ar spēku, bet ar kustību. Rīvējot sīpolu, 
nepieciešams to turēt ar saknēm uz augšu. Kāpostu – pārgriezt uz pusēm, ja ļoti liels – 
4 daļās un likt uz rīves nogriezto pusi. Kartupeļus cepšanai  frī pagatavošanai, kā arī 
burkanus salātiem likt gareniski.    
 
Stāvoklis 1+2 apmēram 1-2 mm plānas šķēlites. Piem: 
gurķiem, rutkiem, redīsiem, burkāniem, kāpostiem 
(salmiņos), sīpoliem, kartupeļiem (čipsiem)... 
 
Stāvoklis 3+4 apmēram  3-4 mm lieluma šķēlites. Piem: 
paprikai, puraviem, kolrābjiem, kāpostiem (salmiņos)... 
 
 
 
Stāvoklis apmēram  5-6 mm biezas šķēlites. Piem: apelsīniem, kabačiem. 
 
Stāvoklis 6 □ parādās lieli zobiņi. Piem: kartupeļu frī, dažadiem darzeņiem  sautēšanai, 
vārīšanai, sīpoliem (gabaliņos) – (sakni turam uz augšu, stumjam uz priekšu un, 
atvelkot atpakaļ, sīpolu apgriežam), burkāniem, kolrābjiem,augļiem, kāpostiem – 
(pārgriežam četrās daļās un liekot uz kāta, sasmalcinām 
kvadrātiņos). 
 
Stāvoklis 3 □ parādās sīki zobiņi. Viss rīvējams salmiņos - 
gurķi, rutki, burkāni, selerijas, sarkanās bietītes. Tāpat sīpoli un 
kāposti sīkos gabaliņos kā minēts  
stāvoklī 6 □. 
 
Stāvoklis 2 □   tāpat kā stāvoklis  3 □, taču vēl sīkāk un plānāk. 
 
Vajdzības gadījumā variet pieteikt dārzeņu rīvi, rīves, kartupeļu mizotāju u.c. 
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