
Hodnocení Pekárny Unold 68415 
 
Moje hodnocení je kladné.  
 

1. krásný, moderní design, pekárna naprosto zapadla mezi naše ostatní  
nerezové spotřebiče 

2. přes sklo je krásně vidět dovnitř po celou dobu přípravy i po dobu 
pečení, není potřeba pekárnu otvírat a tím snižovat teplotu v pekárně 

3. tlačítka jsou přehledná a za chvílí se je naučí ovládat i jazykový 
antitalent,  
rovněž i displej  (tlačítka jsou v němčině a displej zobrazuje anglicky) 

4. hodně se diskutovalo o teplotě panelu, trochu jsem se té teploty 
obávala, panel je lehce teplý a po celou dobu lze na něm naprosto bez 
problémů udržet prst, není potřeba žádných rukavic apod. 

5. vždy vše krásně umíchané, nic nezůstává na stěnách (nepřilnavé) 
6. těsto je vždy krásně upečené, kůrky jsou naprosto úžasné 
7. hák lze velice snadno vyndat háčkem i z upečeného chleba, díra po 

něm je malá a nijak neubírá chlebu na kráse a dobrotě, hák však 
většinou vypadne, už když vyklápím chléb z formy 

8. po vyklopení chleba je nádoba i hák skoro čistý, vždy jen vysypu 
drobky a zlehka vytřu suchým hadříkem 

9. pekárna i z venku potřebuje jen velmi malou údržbu, nejsou na ní 
vidět ani otisky prstů 

10.pekárna je velmi stabilní a ani míchání hodně tuhého těsta s ní 
nepohne 

11.velký návod v češtině s přehlednou časovou tabulkou a se spoustou  
receptů obsahuje i pár rad k druhům  mouky 

12.odložený start = úžasná věc, teplý chléb vždy když potřebujeme a když 
se náhodou zdržíme, pak bezvadně funguje udržení teploty chleba po  
dopečení po dobu 60 minut 

13.vlastní program – skvělá věc (nastavím si, co potřebuji) 
 

 
S pekárnou jsem maximálně spokojena, protože peču převážně s odloženým 
startem, nepotřebuji ani předehřívání surovin. Může se stát, že budu 
potřebovat něco „rychle“ upéct a pak by se určitě hodilo. To už by byla 
taková pomyslná třešnička na dortu. 


