
Amerykańscy, izraelscy i radzieccy naukowcy – oraz producenci 
wyciskarek wolnoobrotowych – dowiedli, że soki ciśnięte w tempie 
ślimaczym są zdrowsze od tych z wirującej jak seks sokowirówki. 
Choć po miesiącu mielenia na 12 maszynach nie potrafimy 
stwierdzić, czy hipsterskie slow juicery przynoszą światu 
zbawienie, udało się ustalić parę faktów...

tekst Łukasz Figielski

DWUŚLIMAKOWCE
Ślimak to wiertło miażdżące. 
Urządzenia z dwoma wiertłami 
są znacznie droższe i trudniejsze 
w czyszczeniu. Sprzęt firm Angel 
czy Green Star kosztuje ok. 5 tys. zł. 
Wydasz tyle na wyciskarkę? 
Właśnie dlatego testujemy tylko 
wyciskarki jednoślimakowe.

 Soki z wyciskarek drogich (1,5-2,5 tys. zł) i tanich (od 370 zł) 
smakują i wyglądają tak samo, mają jednakową konsystencję. 
Czyli skuteczność wyciskania jest podobna. Różnica tkwi w wygodzie obsługi. 
Być może również w żywotności sprzętu.

 Czyszczenie, suszenie, skręcanie i rozkręcanie wyciskarek 
– zarówno tanich, jak i drogich – są upierdliwe. Naprawdę upierdliwe.

 Czyszczenie przez płukanie
włączonego urządzenia wodą to mit.
To „podczyszczanie” – nic więcej,
technikę można stosować przed
kręceniem nowego soku z innych
składników. Potem i tak trzeba
wszystko porządnie umyć.

 Poza sokiem z maszyny wylatuje 
pulpa. Można ją zjeść, przetworzyć, 
wyrzucić. Najlepiej – opcja ekologicznie
i estetycznie niepoprawna – do toalety! 

 Te półmetrowe urządzenia nie są 
piękne. Czy masz miejsce w szafce?

WOLNOOBROTOWA,
CZYLI...?
W przeciwieństwie do zasuwającej 
z prędkością kilku tysięcy obrotów 
na minutę sokowirówki wyciskar-
ka – zgodnie z definicją – ciśnie. 
A właściwie miażdży. Powoli, 
z mozołem, 20-105 obr./min, za 
pomocą ślimaka. Sokowirówka 
tnie na mikrokawałki ostrzami.

Soki
z wolnego
wycisku
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 Albo pożegnasz się z połową 
zmywarki, albo z połową suszarki 
– z wyciskarką logistyka kuchni 
ulegnie zmianie.

 Zdjęcia na tej stronie pochodzą 
z książeczki z przepisami dołącza-
nej przez kuvingsa. To fajny bonus.

 W przypadku zapchania
wciśnij tryb „wstecz”/„czyszczenie”.
Często pomaga.

 Nawet
własnomaszynowo
wyciskane soki nie są tanie.
Wyciskanie uczy sezonowości
owoców i warzyw 
– kilogram truskawek
może kosztować
2 albo 20 zł.

 Da się cisnąć mleko,
np. z migdałów
(przed akcją
długo namaczaj),
ale blenderem
jest wygodniej.

 Zatykaj gumowy dzyndzel na 
spodzie komory, przy wylocie miąż-
szu. Nieszczelna maszyna albo nie 
ruszy, albo przecieknie. I zawsze 
czyść tę dyszę, choćby pałeczką.

 Na zdjęciu powyżej liście i łodygi. 
Zieleninę można (i należy!) cisnąć, 
lecz może zaplątać się w ślimak, 
trzeba czasem wrzucać wsteczny.

 Po pierwszym użyciu maszyna 
już nigdy nie będzie wyglądała 
jak nowa. Ten towar lśni tylko  
na fotkach; wszędzie są resztki!

 Burak i kapusta
to totalni dominanci,

opanują każdy sok! Takie produkty
kontruj mocnymi, smakowo

skondensowanymi,
np. imbirem czy cytryną.

 ...Chyba że masz
pomysł na wykorzystanie pulpy.
O ile nie zmiesza się z jakimiś
niejadalnym miąższem
(np. produktów nieobranych
z niejadalnej skórki,
typu kiwi), masę można jeść wprost
z pojemnika. Jak deser czy surówkę.

 ROZMRAŻAJ MROŻONKI. 
NIE WRZUCAJ LODU.

MAGIA SOKU

 „Poprawia wygląd skóry, normuje wagę ciała, 
zwiększa odporność organizmu na choroby, 
redukuje bóle głowy, migreny i alergie, usprawnia 
pracę jelit, redukuje zmęczenie”. Świeże soki to 
dobro, wiadomo, lecz bądź odpory na reklamową 
nowomowę. Jeśli tym się serio interesujesz, i tak 
dbasz o prawidłowy balans i bilans witaminowy. 
Na pewno warto pić owoce i warzywa, lecz nie 
wierz, że automatycznie uchronią cię przed rakiem.

 Wyciskanie „niesokowych”
produktów – typu banan
– oznacza w dużym stopniu
stratę towaru... 
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Najpopularniejsza kategoria – coś jak niedrogi android wśród telefonów i tabletów. Tworzy je sporo firm AGD, o których 
pewnie nie słyszałeś. Takich, co robią również żelazka i tostery. Urządzenia są bardzo podobne, działają jednakowo 

skutecznie. Naprawdę skutecznie! W dodatku podczas miesięcznych testów udało się zepsuć tylko jeden mechanizm 
– i to po zakazanym, przypadkowym wrzuceniu dużej, twardej pestki. Koszt wymiany ślimaka: poniżej stówki. 

Od szerokowlotowych, jak łatwo zgadnąć, takie wyciskarki różnią się średnicą otworu, do którego wrzucasz produkty. 

PIONOWE WĄSKOWLOTOWE 

Zelmer JuiceMaker One 
cena 800 zł

moc 150 W

obr./min 32

drugie sito brak

Dość droga, mimo to bardzo chętnie 
kupowana, pięciogwiazdkowa, brak 
ryzyka! Śruba zintegrowana z sitem  
– mniej czyszczenia. 32 obroty 
na minutę – bardzo wolno cisnąca.  
Przełożenie takiego tempa na jakość 
soków raczej niezauważalne.

Gotie Topjuicer GSJ-800
cena  800 zł

moc 150 W

obr./min 20-40

drugie sito przeciery

Gotie, nie Gotye. To zaskakująco inno-
wacyjna firma krajowa – producent 
jedynej w naszym zestawieniu wyci-
skarki z mikroprocesorem, a dzięki 
temu m.in. z regulacją prędkości 
i wyświetlaczem LCD. Opcja ręcznej 
regulacji szybkości kręcenia ślimakiem 
(20/30/40 obr./min – superwolna) nie 
wydaje się kluczowa, za to sterowany 
elektroniką mechanizm potrafi inteli-
gentnie zarządzać swą pracą – np. in-
tencjonalnie (a nie fizycznie, na skutek 
blokady) zwalnia, gdy ma pod górkę.  
– Elektronika kontroluje silnik pod ką-
tem przeciążeń – wyjaśnia producent. 
Ciemna strona mocy – możliwość 
zalania układów scalonych. 

Panasonic ML-J500
cena 690 zł

moc 150 W

obr./min 45

drugie sito mrożonki

Uznana marka, kolejny chętnie kupo-
wany produkt. Nieco węższy, z ponad-
przeciętnie długim kominem (po co?), 
sporo głośniejszy od konkurentów  
– choć o minimalnej mocy. Dopłatę 
za logotyp oceniamy na 30 proc.

Tefal Infiny  
Press Revolution 
cena  660 zł

moc 300 W

obr./min 80

drugie sito przeciery

Bezsprzecznie najładniejsza i najory-
ginalniejsza z tego zbioru – jedyna, 
którą da się potraktować jako ozdobę 
kuchni, a nie kawał aluminioplastiku, 
za duży, by wcisnąć do szafki. Porząd-
ne materiały; jak ładnie umyjesz, 
błysk jej metalu cię onieśmieli. Nawet 
filtry wyglądaj porządniej niż u kon-
kurencji. Zamiast jednego tefal ma 
trzy wloty – tak jak i trzy nogi – mo-
żesz uwijać się przy maszynie niczym 
ptasznik przy pajęczynie. Nagrodą bę-
dzie sok wypływający łagodnie niczym 
czekolada z fontanny. Model bez nie-
kapka, lecz da się unieść dziubek.  
Tylko szorowania ciutkę więcej.

 ALBO CODZIENNE WYNOSZENIE
ŚMIECI, ALBO MUSZKI
I INNE MRÓWKI...

 Wrzucaj stopniowo,
dopychanie i przepełnianie 
nie ma sensu. Tak, proces
wyciskania może potrwać
długo.

 Niejadalne skóry niby należy
obrać. Lecz jak się spieszysz,
ta z ananasa szkody ni tobie,
ni maszynie nie uczyni.
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MPM MSO-12M

cena 400 zł

moc 120 W

obr./min 60

drugie sito brak

MPM to producent niespecjalnie efek-
townego, lecz taniego i skutecznego 
AGD. MSO-12M nie stanowi wyjątku. 
Jest niekapek, ale na najniższej półce 
cenowej rządzi mocniejszy eldom.

Sencor SSJ 4042

cena 490 zł

moc 400 W

obr./min 60

drugie sito brak

Wybierz lśniącą wersję czerwoną 
i wmawiaj gościom, że to Bang & Oluf-
sen. Bo ma fajną sylwetkę, dobrze 
brzmi (cichutko), a przy tym jest silna. 
Wyciskałbym.

Masz sokowirówkę i nie wiesz, czy kupować 
wolnowyciskarkę? Oto chłopskie mądrości 
z organoleptycznego testu 
porównawczego.

 Sokowirówka wiruje jak szalona – a więc 
tnie i ściera. Wyciskarka powoli i konsekwent-
nie ciśnie. Tym samym pierwsza podgrzewa 
sok, druga – nie...

 To niby logiczne. Co jednak nie oznacza, 
że płyn z sokowirówki jest ciepły. 

 Sokowirówka jest znacznie, znacznie 
głośniejsza. Praca wyciskarki nie powinna 
obudzić współdomowników.

 Warzywa twarde typu seler oraz trawy 
i inne nacie – do wyciskarki. Radzi sobie 
z nimi zdecydowanie lepiej.
 Gęstość soku z wyciskarki jest większa  

– najprawdziwsza prawda. 
 I pulpa jest bardziej sucha. To oznacza 

większą skuteczność wyciskarki...
 ...Ale czy o 30 proc., jak wskazuje się w ma-

teriałach promocyjnych? Nieprawda. Różnica 
jest raczej symboliczna.

 Która pulpa smaczniejsza? To zależy 
od owocu, warzywa i konsumenta. 

 Podatność miąższu na dalsze przetwarza-
nie (typu smażenie) – wygrana wyciskarki. 

 Utrata witamin, enzymów, minerałów 
i antyoksydantów na skutek podgrzania 
w sokowirówce – teoria bliska legendy wiej-
skiej, nie weryfikowaliśmy w laboratorium. 
Sok z wyciskarki zawiera więcej błonnika  
– czy to jednak zaleta, czy wada...?

 Najważniejsze – smak soku. Znów zależnie 
od towaru i preferencji, lecz... Chyba wygry-
wa wyciskarka. Zwłaszcza jeśli soku nie 
spożywasz na szybko, tylko dzień czy dwa 
później (trzymaj w lodówce!). Ten z sokowi-
rówki szybko się utlenia i traci smak.

 Sok wyciskany lepiej też wygląda. 
Intensywniej. 

Wyciskarka 
a sokowirówka

 Pojemność pojemników
na sok i odpady jest bez znaczenia
(pomijamy tę informację w specyfikacjach),
w ich miejsce możesz podstawić inne naczynie.

Gorenje Vitaway

cena 620 zł

moc 200 W

obr./min 80

drugie sito brak

Jeden element mniej (zintegrowany 
uchwyt sitka, jak w zelmerze), jeden 
przełączniczek więcej – regulacja 
gęstości miąższu. Metalowa obudowa 
wygląda solidnie, lecz cena trochę 
za wysoka.

Eldom Perfet Juicer 400

cena 400 zł

moc 400 W

obr./min 80

drugie sito brak

Najpopularniejsza z najtańszych, 
wysoko oceniana. A do tego „dobra, 
bo polska”. Perfect Juicer? Za tę cenę, 
przy tej mocy silnika – chwalipięctwo 
uzasadnione. Wpadka techniczna  
– brak niekapka.

GDZIE HUROM?
Za królową wyciskarek jednoślimakowych uznawa-
ne są urządzenia koreańskiej firmy Hurom. To por-
sche tej kategorii, 40 lat na rynku. Marka obecna 
jest w polskich sklepach, lecz jej „filozofia” wyklu-
cza wypożyczanie do testów. Sprzęty Huromu 
kosztują od 1 do 4 tys. zł.
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Kuvings C9500
cena 2300 zł

moc 240 W

obr./min 50

drugie sito opcjonalnie

Gwarancja 10-letnia. Obok Huroma to 
właśnie amerykański Kuvings jest ferrari 
slow juicerów jednoślimakowych. Kupując 
ten towar, kupujesz iPhone’a. Elegancko 
zapakowany, z ładną książeczką z przepi-
sami (podobną dołącza Tefal). Producent 
kładzie nacisk na materiał użyty do pro-
dukcji ślimaka, to ziemski odpowiednik 
kryptonitu, wynalazek z pieczęcią NASA, 
najtwardszy plastik świata, czyli ultem. 
Choć C9500 wcale nie należy do wyciska-
rek najcichszych, jest diablo skuteczna  
i budzi zaufanie. Fajny patent do czysz-
czenia sita w komplecie. C9500 to świeży 
jak soczek następca kultowego B6000.

Poza chlubnym wyjątkiem – urządzenia znacznie droższe od wyciskarek z wąskim 
wlotem. Otwór o średnicy 75 mm oznacza, że producent jest pewny wytrzymałości 

silnika oraz konstrukcji ślimaka, przekładni itp. Dla ciebie to zaś oznacza 
kolosalne ułatwienie. Choć jabłka i tak zazwyczaj kroisz...

SKG 2088
cena 1700 zł

moc 240 W

obr./min 60

kolejne sita mus, lody

SKG, czyli dość tajemnicza firma chińska  
– tajemnicza jak na producenta sprzętu 
za tę cenę. Lecz nie lękaj się, 2088 jest 
bardzo wygodna i chwali się ślimakiem 
z ultemu – jak kuvings. Jej wlot ma ostrze 
tnące (polecamy jednak nożyk ręczny). 
Do tego jest wyjątkowo cicha. Okres  
gwarancji – uwaga – 10 lat.

Kalorik TKG FE 1007
cena 650 zł

moc 240 W

obr./min 80

kolejne sita mus, zupa

Wynalazek belgijskiego Pomysłowego 
Dobromira – dwa wloty (na całe owoce 
i mniejsze kawałki), zapadnia wewnątrz 
przyciemnianego niczym szyby w beeme-
ce komina. Kciuk w górę, to chyba najtań-
sza szerokootworowa wyciskarka na ryn-
ku. Aż dwa bonusowe sita. Firma ma też 
w sprzedaży tańsze modele.

PIONOWE SZEROKOWLOTOWE

 STANDARDOWA
GWARANCJA TO DWA LATA.
LECZ SĄ CHLUBNE WYJĄTKI.
KUVINGS I SKG.

  Zamykaj niekapek (zatyczkę wylotu)
i pozwól się warzywu/owocowi
mleć dłużej.
Zaczynaj kręcenie od towarów
miękkich, aby twarde pływały w soku.

 Wyloty soku i pulpy wyciskarek
pionowych są ustawione względem
siebie pod kątem 90 lub 180 stopni.
Przed zakupem zdecyduj, gdzie
postawisz wyciskarkę. Pojemniki
zabierają sporo miejsca na blacie.
Ułożenie wylotów widać na zdjęciach.

  Gwarancja traci ważność w przypadku
 nieprawidłowej obsługi. Czyli nie
obejmuje najbardziej prawdopodobnego 
powodu uszkodzenia sprzętu
– wrzucenia dużej, twardej pestki.

 NIE PRZEGRZEWAJ SPRZĘTU. NIEKTÓRZY
PRODUCENCI W PRZYPADKU TWARDYCH
OWOCÓW I WARZYW ZALECAJĄ PRZERWĘ
PO 40 SEKUNDACH PRACY!
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 MARCHEW
JEST ZAWSZE TANIA,
ZAWSZE DOBRA,
PASUJE DO SOKÓW
SŁODKICH
I WYTRAWNYCH.
DO TEGO ZAZWYCZAJ
MIEŚCI SIĘ W KAŻDEJ
WYCISKARCE BEZ
KROJENIA.

Nisza – takie urządzenia są mniej 
wydajne, sok wylatuje natychmiast 

(brak możliwości zablokowania), 
wymagają więcej krojenia (jeszcze 
węższy wlot) i ciągłego dociskania. 

Za to czyszczenie jest szybsze.  
Rozwiązanie horyzontalne preferuje 

też Philips.

Severin ES 3567
cena 370 zł

moc 150 W

obr./min 105

drugie sito brak

Miła niespodzianka, wyciskarka przyjem-
niejsza w użyciu od trzykrotnie droższego 
philipsa. Cicha. Jednak znacznie mniej 
wygodna niż pionowa. Malutkie pojemniki, 
uważaj, by nie przelać i nie „przepulpić”.

POZIOMA ENERGIA
SKŁADNIKI

  2 ananasy (lub mango)
 4 marchewki
 4 jabłka 
 4 klementynki 
  150 g truskawek

PRZYGOTOWANIE 
Witaminy, minerały, oligo-
elementy. Odetnij główkę 
ananasa, pokrój na ćwiartki, 
obierz, usuń środek. Pozo-
stałe składniki umyj. 
Z (opcjonalnego) mango 
usuń pestkę, skórka – wedle 
woli. Obierz marchewki i kle-
mentynki. Z truskawek usuń 
szypułki. Ananasa (mango) 
ciśnij naprzemiennie z mar-
chewką, reszta – dowolnie. 

ULTRAFIOLET
SKŁADNIKI

  400 g malin
  400 g czarnych  
porzeczek
  400 g jagód

PRZYGOTOWANIE 
Szał smakowy i kolorystyczny. 
Owoce jagodowe są do tego 
doskonałym źródłem 
przeciw utleniaczy. Umyj 
składniki, z malin usuń szy-
pułki. Jeśli nie ma świeżych, 
skorzystaj z owoców mrożo-
nych. Możesz dodać wanilię, 
wodę z kwiatów pomarań-
czy lub trochę cynamonu. 
Pij albo podawaj z jogurtem, 
naleśnikami, goframi...

OCZYSZCZENIE
SKŁADNIKI

  8 gałązek selera naciowego
 2 pęczki natki pietruszki
 2 liście jarmużu
 2 jabłka 
 1 cytryna

PRZYGOTOWANIE 
Nadmiar stresu? Mamy i na 
to lekarstwo! Namaczaj zie-
leninę przez 10 min. Umyj 
owoce. Pokrój jabłko, posie-
kaj gałązki. Składniki wkła-
daj naprzemiennie. Spokoj-
nie. Pij z uśmiechem. 
Inny polecany sok zielony: 
szpinak, jabłko, marchewka 
i cytryna – ten zapobiega 
zatwardzeniom i wspomaga 
odchudzanie.

Dziękujemy firmom za udostę pnie
nie sprzętu do ciężkich testów.  
MPM – dodatkowo za sokowirówkę. 
Tefalowi i Kuvingsowi – za przepisy.
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