




RIESS-KULTURA EMA JLA

Emajlirana posoda RIESS je daleč preko avstrijskih meja kultni 
objekt.

Emajl je silikatno steklo, ki se v peči pri visoki temperaturi spoji z 
železom. Za kuhinjsko posodo se je emajl pričel uporabljati konec 
19. stoletja in je postal zelo cenjen zahvaljujoč svoji nerjaveči 
površinski obdelavi, visoki higieni in lahkemu čiščenju.

Prednosti emajla kot je zdravo kuhanje, pečenje in shranjevanje, 
danes cenimo bolj kot kdajkoli prej.
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MI ŽIVIMO ZA EMA JL

Korenine našega podjetja z bogato tradicijo segajo daleč nazaj v 
leto 1550. Takrat je nastala prvotna kovačnica v kraju Ybbsitz v 
spodnjeavstrijskem Mostviertel. 

Leta 1922 se je pričelo z izdelavo visoko kakovostne emajlirane 
posode.

Družinsko podjetje vodi že deveta generacija. RIESS je edini 
proizvajalec emajlirane posode v Avstriji.

RIESS Original je ročno izdelana posoda najboljše kvalitete,  
ki je prepoznavna.

Friedrich RiessJulian Riess Susanne Rieß





KA J SO PREDNOSTI  EMA JLA? 

NE VPLIVA NA OKUS 
Emajl je steklo na kovini. Hrana in dodatki 

obdržijo svoj pravi okus.

PRIMEREN ZA INDUKCIJSKO PLOŠČO 
Emajl s pomočjo železnega jedra optimalno deluje 

na indukcijsko ploščo. Primeren je za kuhanje in 
pečenje na vseh vrstah kuhalnih plošč.

VARČNO IN ZDRAVO 
Emajl se hitro akumulira in prenaša toploto na 

hrano. Z reguliranjem stopnje segrevanja varčujemo 
energijo, priprava hrane pa je enostavnejša.

ENOSTAVNO ZA ČIŠČENJE 
Steklena površina emajla ne deluje samo 

antibakterijsko, temveč je tudi posebno lahka 
za čiščenje. 

ODPOREN PROTI  VREZNINAM IN PRASKAM 
Trdo stekleno površino lahko režemo z nožem 

in brez pomislekov uporabljamo ostale kuhinjske 
pripomočke.

DOLGA ŽIVL JENSKA DOBA 
RIESS posoda vam bo na podlagi vseh teh priporočil 
in pri pravilni negi in rokovanju služila več desetletij.
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ZDRAVO KUHANJE IN 
VARČEVANJE Z  ENERGIJO 

Kuhanje z emajlirano posodo pomeni več zdravja in 
užitka, kajti emajl zaradi površine iz stekla absolutno 
ne vpliva na okus. Jedi ohranijo svoj nepopačen 
okus. 

Poleg tega je neprekosljivo tudi popolno prevajanje 
in akumuliranje toplote prek jedra iz železa. 
Dovajanje toplote se mora zato vedno odvijati 
postopoma in se lahko kmalu zmanjša. Tako se ne 
le ohranijo zdrave sestavine in dragocene arome, 
temveč se privarčuje tudi energijo. 



7



OBSTOJNE BARVE
ZA KUHANJE,  PEČENJE,  SERVIRANJE IN 

SHRANJEVANJE 

Emajl je obstojen na svetlobi in UV obstojen. Lesk vsake 
barve pri pravilnem rokovanju tudi skozi generacije 
ostane nespremenjen. 

Naša emajlirana posoda je kos za kosom obdelana in 
kontrolirana.

Minimalna odstopanja v seriji dokazujejo edinstvenost 
artikla in resnično ročno delo v naši manufakturi (lat. 
manus, „roka“ in facere, „narediti, proizvesti“).
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ZA INDUKCIJO IN OSTALE KUHALNE 
POVRŠINE TOPLO PRIPOROČAMO! 

RIESS emajlirana posoda je primerna za vse vrste kuhalnih 
površin. Zaradi močnega jeklenega jedra RIESS Premium 
emajlirana posoda odlično deluje na indukcijski plošči.

Emajl je staljeno steklo na kovini brez barvnega ali 
lakiranega premaza, in je obstojen do 450 °C.

Maksimalna delovna temperatura je priporočljiva do 220°C 
ali nižja, odvisno od količine uporabljene maščobe oz. olja. 
Pri teh temperaturah se arome najbolj optimalno razvijejo.



KUHANJE Z  EMA JLOM

Naša emajlirana posoda je iz 100% naravnih 
materialov. Posoda nima ročajev iz umetnih 
materialov, zato je uporabna tudi pri visokih 
temperaturah.

Za lažje ravnanje s segreto posodo smo razvili 
posebno RIESS krpo iz velur-usnja. Toplotno 
obstojna nedrseča krpa je idealen pomočnik za 
vse vrste RIESS posod in pekačev.
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NEGOVANJE IN ČIŠČENJE 

Emajl je idealen material pri vzdrževanju higiene v 
kuhinji. Gladka neporozna površina iz stekla zavira 
razvoj bakterij in je lahka za čiščenje. 

Pri pranju v pomivalnem stroju je za posodo 
najprimernejši program – steklo. Priporočamo ročno 
pranje posode, ker s tem posoda obdrži lesk do 
naslednje generacije.

Naše čistilo za emajl čisti in ohranja lesk posode. 
Odstranjuje sledi in odrgnine, ki nastanejo z uporabo 
jedilnega pribora.

Za pravilno negovanje in 
čiščenje kliknite na:
www.riess.si – poglavje: 
“Vse o emajlu”.
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EMA JL NASTANE 
V HARMONIJI  Z  NARAVO 

Naravne surovine železo, kremen, glina, glinenec, 
boraks, soda in pepelika se zmešajo in v talilni peči 
stalijo. 

Tekoča snov se strdi in postane granulat iz stekla. 
Granulat se fino zmelje In z barvilom raztopi v vodo – 
tako nastane emajlirani premaz.
 
Pri izdelavi posode RIESS se železne oblike potapljajo 
v emajlirani premaz in osušijo. Potem se v talilni peči 
talijo pri temperaturi 850 °C.

RIESS Premium emajl je proizveden CO2-nevtralno 
skozi EKO električno energijo iz lastne hidro elektrarne. 
Vsi proizvodi so 100% razgradljivi.

14



V vsako RIESS posodo je vloženo
veliko ročnega dela. 
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NAŠI  SPECIALISTI  ZA EMA JL 

Veliko ročnega dela in posameznih delovnih korakov 
potrebuje RIESS Team preden nezamenljiv kos 
emajlirane posode zapusti proizvodnjo. Ta ljubezen 
do detajlov se občuti v vsakem kosu originalne RIESS 
posode. 

Naši specialisti za emajl stojijo za kvaliteto RIESS 
proizvodov.
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Skrb za ekologijo, trajnostni razvoj 
in socialna odgovornost.



NAŠA FILOZOFIJA 

Mislimo na naslednje generacije in trajnostni razvoj 
gospodarstva. Ideja izdelave zdrave posode iz emajla 
z dolgo življenjsko dobo v harmoniji z naravo je 
danes in je bila včeraj naša obveza.

Zato z veseljem nosimo naslednje oznake:

Več podrobnosti o RIESS in zaščiti okolja najdete 
v našem poročilu o trajnostnem razvoju.

19



RIESS RAZNOLIKOST 

RIESS ima veliko barv in modelov. Asortima se sestoji 
iz več kot 900 modelov, ki skupaj z barvami prinašajo 
veselje do življenja v kuhinji in na jedilni mizi. Ljudje 
cenijo stalne novosti pri dizajnu in kvaliteto. 



Naši klasični modeli so bili razviti med letoma 1920 in 1960. 
Predstavljajo trajno vrednost in so daleč preko avstrijskih 
meja kultni objekt. Klasični modeli so in ostajajo osrednji 
del našega asortimaja.

Brezčasno lepo. 
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Ybbsitz leži na sredini avstrijske pokrajine 
Mostviertel. Naše domače, romantične emajlirane 
dekorje ljubimo, ker nam prebujajo hrepenenje po 
življenju na deželi, po krepki domači hrani in vonjave 
naravnih jedi.
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Začimba življenja. 



„Biti utrip časa“ je že več generacij recept uspeha 
naše družine. Inovativnost, kvaliteta materiala, 
trendovske barve in moderni dizajni so porok za 
samozavest, moderni življenjski slog in novosti v 
kuhinji.

Užitek v novi vrednosti. 



Dottings dizajnerska hiša je za nas razvila kuhinjsko 
posodo in doze za shranjevanje. Modeli so v močnih 
barvah in v brezčasni obliki. Posoda za zahtevne 
uporabnike v kuhinji, ki ljubijo sodobno estetiko.

Emajl v sodobnem času. 
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Črna emajlirana gurmanska ponev, ponev za zrezke 
ali kvaliteten pekač so vedno prava izbira. Modeli za 
peko torte, potice in za ostale sladice. V ponvi hrano 
lahko tudi postrežemo. Črna barva izboljša izkoristek 
pečenja. 

Emajl pomeni zdrav način kuhanja, odporen je proti 
vrezninam in praskam, ne vpliva na okus in deluje 
antibakterijsko. Naraven material, ki je enostaven za 
čiščenje in primeren za vse vrste kuhalnih površin.



RIESS KELOmat GmbH 
Maisberg 47

A-3341 Ybbsitz 

www.riess.at
www.riess.si

www.truehomeware.com

www.facebook.com/riessemaille
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