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מבנה מטחנות פיג’ו  המלח והפלפל של פיג’ו

אופן השימוש הנכון במטחנות 
המלח והפלפל

יש לסובב את ראש המטחנה תמיד בכיוון   	
אחד בלבד- כיוון השעון.

רצוי למלא עד ¾ ממיכל המטחנה - בכדי   	
למנוע דחיסות יתר של גרגירי התבלין.
יש לודא כי משתמשים במלח ופלפל   	

המותאמים למטחנות פיג’ו. מלח ופלפל לא 
מתאימים יפגעו במנגנון הטחינה. 

 אחריות 
לכל החיים 

בשל טיבו ואיכותו – 
מנגנון הטחינה של 

פיג’ו נהנה מאחריות 
לכל החיים 

כתר
הכתר מאבטח את ראש המטחנה ושומר על המטחנה   	

סגורה. 
שחרור הכתר מאפשר את הסרת ראש המטחנה ומילוי   	

התבלין הרצוי.
*הערה: הכתר קיים בחלק מהדגמים.

ראש המטחנה 
פעולת הטחינה מתבצעת באמצעות סיבוב ראש המטחנה,   	
כאשר יד אחת אוחזת בגוף המטחנה לתמיכה והיד השנייה 

מסובבת את ראש המטחנה.
על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר יש לסובב את   	

ראש המטחנה בכיוון השעון בלבד.

גוף המטחנה 
גוף המטחנה משמש כמיכל לאחסון התבלינים.  	

יש להחזיק את גוף המטחנה באופן יציב.  	

פלפל - מנגנון טחינת הפלפל של חברת פיג’ו מורכב משתי שורות שיניים 
הבנויות בצורת סליל. שיני המטחנה עוברות תהליך ייחודי )המעוגן בפטנט( 

אשר מגן על המתכת מפגעי הקורוזיה, תוך שמירה על חדותן לשנים ארוכות. 
באיזה פלפל להשתמש? 

במטחנות הפלפל ניתן להשתמש בפלפל שחור, לבן וירוק, על הגרגר להיות 
בקוטר 5 מ”מ או פחות. 

מלח - מנגנון טחינת המלח של חברת פיג’ו, עשוי נירוסטה ואינו רגיש 
לקורוזיה. המנגנון מיועד לטחינת מלח גבישי יבש.

באיזה מלח להשתמש? 
 במטחנות המלח ניתן להשתמש במלח גס יבש, מלח ים יבש, מלח סלעים. 

על הגרגר להיות בקוטר 4 מ”מ. אין להשתמש במלח רטוב. 
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השליטה בדרגות הטחינה במנגנון הקלאסי נעשית באמצעות הדוק ושחרור.

מטחנות חשמליות - שינוי דרגות הטחינה 
מתבצע באמצעות הדוק ושחרור גלגל 

הוויסות בתחתית המטחנה.

מטחנות ידניות - שינוי דרגות הטחינה 
מתבצע באמצעות הדוק ושחרור הכתר 

בקצה העליון.

השליטה בדרגות הטחינה נעשית 
באמצעות גלגלת ועליה 6 שנתות. 

הגלגלת ממוקמת בחלק התחתון של 
המטחנה. תצורת המנגנון מאפשרת זיהוי 

מיידי של דרגת הטחינה בה ממוקמת 
המטחנה. 

סימן חיווי – משמש לזיהוי ובחירה של 
אחת מ- 6 דרגות הטחינה.

גלגלת השנתות – מאפשרת 6 דרגות 
טחינה שונות- ככל שמספר קווי החיווי 

נמוך יותר ) החל מ- I ( כך רמת הטחינה 
עדינה ודקה יותר, ככל שמספר קווי 
החיווי גדול יותר ) עד IIIIII - 6( כך 

רמת הטחינה גסה ועבה יותר. על מנת 
לשנות את דרגת הטחינה יש לאחוז בגוף 

המטחנה ביד אחת ולסובב את גלגלת 
השנתות ביד השנייה לדרגת הטחינה 

הרצויה .

מנגנון יו-סלקט 

מנגנון קלאסי

6 דרגות 
טחינה 

מטחנות פיג’ו
המטחנות של פיג’ו הן הרבה יותר מעוד גאדג’ט מדליק, הן כלי בישול 

ואירוח איכותי ויעיל. 
המטחנות הצרפתיות מגיעות במגוון עצום של דגמים, צורות וגדלים. 

הן נבדלות זו מזו, בין היתר, בחומרים המרכיבים אותן ובסוג מנגנוני 
הגריסה.

מנגנוני הגריסה של פיג’ו מותאמים לסוג התבלין ומאפשרים גריסה 
אחידה לגודל הגרגירים הרצוי.

מטחנות 
חשמליות 

מטחנות המלח והפלפל החשמליות 
של חברת פיג’ו מאפשרות הפקת 

תבלין ללא כל מאמץ, כל מה 
שדרוש זו לחיצה פשוטה והתבלין 

הרצוי בצלחת או בסיר שלכם. 
המטחנות החדשניות של פיג’ו 

מופעלות באמצעות סוללות וחלקן 
אף מאובזרות בתאורה הנדלקת 

באופן אוטומטי בעת השימוש. 

מטחנות המלח והפלפל הידניות 
של חברת פיג’ו חביבות במיוחד 

על השפים הצרפתיים ומאפשרות 
הפקת תבלין ביתר קלות ובמהירות 

ע”י סיבוב ראש המטחנה עם כיוון 
השעון.

מטחנות 
ידניות 

מנגנון 
יו-סלקט 

מנגנון 
קלאסי

מנגנון 
יו-סלקט 

מנגנון 
קלאסי
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מטחנה חשמלית* סנס | מנגנון יו-סלקט | גוף נירוסטה מאט | גובה 20 ס”מ | תאורה 

Elis sense

מארז מהודר 

זוג מטחנות + מלח ופלפל במיכלי מילוי  + 
+ מגש שחור

p27636

מטחנת מלח

 p27179 

מטחנת פלפל

p27162

* כל המטחנות החשמליות של פיג’ו כוללות סוללות
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לחצן סנס + תאורה

המטחנות החשמליות המתקדמות בעולם!
לחיצה קצרה לגריסה מהירה של התבלין והשאר...הנאה צרופה

קלה למילוימנגנון גריסה מתכונן
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מטחנה חשמלית נטענת | מנגנון יו-סלקט | גוף נירוסטה מאט | 
גובה 20 ס”מ | תאורה

Elis rechargeable

מטחנת מלח

 p23232 

מטחנת פלפל
 

 p23225 



9

מטחנה חשמלית* | מנגנון קלאסי | גוף נירוסטה מבריק | גובה 14 ס”מ | תאורה 

Zeli

מטחנת מלח
 

 p24086 

מטחנת פלפל
 

 p24079 

* סוללות כלולות
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מטחנה חשמלית* | מנגנון קלאסי | גוף אקריליק | גובה 17 ס”מ | תאורה

Alaska

מטחנת מלח
לבן

 p27674 

מטחנת מלח
שחור

 p28510 

מטחנת פלפל
לבן

 p27667 

מטחנת פלפל
שחור

 p28503 

מטחנת פלפל ומטחנת מלח + 
לבן

 p28442 

מארז מהודר

* סוללות כלולות
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מטחנה חשמלית* | מנגנון קלאסי | גוף סופט טאץ’ | גובה 14 ס”מ 

Zephir

מטחנת מלח
 אפור 

 p21276 

מטחנת מלח
שחור

 p22570 

מטחנת פלפל
 אפור 

 p21269 

מטחנת פלפל
שחור

 p22563 

* סוללות כלולות
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מטחנה חשמלית* | מנגנון קלאסי | גוף סופט טאץ’ | גובה 18 ס”מ 

Zest

מטחנת מלח
אפור 

 p25915 

מטחנת מלח
אדום

 p22044 

מטחנת מלח
שחור

 p25939 

מטחנת פלפל
אפור 

 p25908 

מטחנת פלפל
אדום

 p22037 

מטחנת פלפל
שחור

 p25922 

* סוללות כלולות
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מנגנון יו- סלקט | גוף עץ  מנגנון קלאסי | גוף עץ

Paris Paris

מטחנת מלח
עץ כהה

 p23454 12 ס”מ
 p23478 18 ס”מ
 p23492 22 ס”מ
 p23515 27 ס”מ
 p23539 30 ס”מ
 p23553 40 ס”מ

מטחנת מלח
עץ כהה

 p16289 10 ס”מ
 p90371 12 ס”מ
 p90395 18 ס”מ
 p14865 22 ס”מ
 p14872 30 ס”מ

מטחנת פלפל
עץ כהה

 p23447 12 ס”מ
 p23461 18 ס”מ
 p23485 22 ס”מ
 p23508 27 ס”מ
 p23522 30 ס”מ
 p23546 40 ס”מ

מטחנת פלפל
עץ כהה

 p16272 10 ס”מ
 p90388 12 ס”מ
 p90401 18 ס”מ
 p90418 22 ס”מ
 p90425 30 ס”מ
 p90432 40 ס”מ
 p90449 50 ס”מ
80p870480 ס”מ
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מנגנון יו-סלקט | גוף עץ מנגנון קלאסי | גוף עץ

Paris Paris

מטחנת מלח
עץ בהיר

 p23379 12 ס”מ
 p23393 18 ס”מ
 p23324 22 ס”מ
 p23348 27 ס”מ
 p23416 30 ס”מ
 p23430 40 ס”מ

מטחנת מלח
עץ בהיר

 p14032 12 ס”מ
 p14049 18 ס”מ
 p92306 22 ס”מ
 p12496 30 ס”מ

מטחנת פלפל
עץ בהיר

 p23362 12 ס”מ
 p23386 18 ס”מ
 p23317 22 ס”מ
 p23331 27 ס”מ
 p23409 30 ס”מ
 p23423 40 ס”מ

מטחנת פלפל
עץ בהיר

 p03500 12 ס”מ
 p03517 18 ס”מ
 p03524 22 ס”מ
 p05115 30 ס”מ
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מנגנון יו-סלקט | גוף עץ לבן מבריק

Paris
מנגנון יו-סלקט | גוף עץ שחור מבריק

Paris

מטחנת מלח

 p23690 12 ס”מ
 p23713 18 ס”מ
 p23737 22 ס”מ
 p23775 30 ס”מ

מטחנת מלח

 p27797 12 ס”מ
 p27810 18 ס”מ
 p27834 22 ס”מ
 p27858 30 ס”מ

מטחנת פלפל

 p23683 12 ס”מ
 p23706 18 ס”מ
 p23720 22 ס”מ
 p23768 30 ס”מ
 p23782 40 ס”מ

מטחנת פלפל

 p27780 12 ס”מ
 p27803 18 ס”מ
 p27827 22 ס”מ
 p27841 30 ס”מ
 p27865 40 ס”מ
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מנגנון יו-סלקט | גוף עץ אדום מבריק

Paris

מטחנת מלח

 p23577 12 ס”מ
 p23591 18 ס”מ
 p23614 22 ס”מ
 p23652 30 ס”מ

מטחנת פלפל

 p23560 12 ס”מ
 p23584 18 ס”מ
 p23607 22 ס”מ
 p23645 30 ס”מ
 p23669 40 ס”מ
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מנגנון קלאסי | גוף עץ | גובה 22 ס”מ 

Hostellerie

מטחנת מלח
עץ בהיר
 p12960 

מטחנת מלח
עץ כהה

 p22600 

מטחנת פלפל
עץ בהיר
 p12922 

מטחנת פלפל
עץ כהה

 p22594 

מטחנת מלח
עץ בהיר
 p13134 

מטחנת מלח
עץ כהה

 p22655 

מטחנת פלפל
עץ בהיר
 p13110 

מטחנת פלפל
עץ כהה

 p22648 

מנגנון קלאסי | גוף עץ | גובה 10 ס”מ  שייקר | גוף עץ | גובה 9 ס”מ 

Bistro Bistro

מלחיה
עץ בהיר
 p12946 

מלחיה
עץ כהה

 p22587 
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מנגנון יו-סלקט | גוף עץ עתיק / נירוסטה | גובה 23 ס”מ 

Chateauneuf

מטחנת מלח

 p27032 

מטחנת פלפל

 p27025 
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מנגנון קלאסי | גוף עץ | גובה 10 ס”מ 

Bistro

מטחנת פלפל
אדום

 p22426 

מטחנת מלח
אדום

 p22433 

מטחנת פלפל
שחור

p22730 

מטחנת מלח
לבן

p22440 

מטחנת פלפל
שחור

p18382 

מטחנת מלח
לבן

p24253 

מנגנון קלאסי | גוף עץ | גובה 20 ס”מ

Tahiti
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מנגנון יו- סלקט | גוף אקריליק / נירוסטה מאט

Daman

מטחנת מלח

 p25434 16 ס”מ
 p25458 21 ס”מ

מטחנת פלפל

 p25427 16 ס”מ
 p25441 21 ס”מ



23

מנגנון יו-סלקט | גוף עץ כהה / נירוסטה מאט

Madras

מטחנת מלח

 p25212 16 ס”מ
 p25236 21 ס”מ

מטחנת פלפל

 p25205 16 ס”מ
 p25229 21 ס”מ
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מנגנון קלאסי | גוף נירוסטה מאט / אקריליק | גובה 15 ס”מ

Amiens

מטחנת מלח

 p24413 

מטחנת מלח

 p18955 

מטחנת פלפל

 p24406 

מטחנת פלפל

 p18948 

מנגנון יו-סלקט | מטחנה הפוכה | גוף נירוסטה מאט / אקריליק | גובה 11 ס”מ 

Reverso
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מנגנון קלאסי | גוף אקריליק מגש נירוסטה מבריק | 
גובה 11 ס”מ 

Brasserie

זוג מטחנות + מגש + 

p19051
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מטחנת מלח

 p12175 9 ס”מ
 p14001 12 ס”מ
 p14018 18 ס”מ
 p14025 22 ס”מ

מטחנת פלפל
 

 p12168 9 ס”מ
 p03562 12 ס”מ
 p03579 18 ס”מ
 p03586 22 ס”מ

מנגנון קאלסי | גוף אקריליק

Nancy
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מנגנון קלאסי | גוף אקריליק | גובה 8 ס”מ  מנגנון קלאסי | גוף אקריליק | גובה 8 ס”מ 

Bali Baltic

מטחנת מלח
לבן

 p25793 

מטחנת מלח
 

 p25779 

מטחנת פלפל
שחור

 p25786 

מטחנת פלפל

 p25762 
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מנגנון קלאסי | גוף אקריליק | גובה 14 ס”מ 

Malaga

מטחנת מלח
סגול

 p22242 

מטחנת מלח
לבן

 p23065 

מטחנת פלפל
סגול

 p22235 

מטחנת פלפל
לבן

 p23058 
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מנגנון קלאסי | גוף אקריליק / עץ | גובה 14 ס”מ 

Vendome

מטחנת מלח רטוב
עץ בהיר
p19525 

מטחנת מלח
עץ בהיר
 p17668 

מטחנת פלפל
עץ בהיר
 p17651 

מטחנת מלח רטוב
עץ כהה
p19730 

מטחנת מלח
עץ כהה

 p18702 

מטחנת פלפל
עץ כהה

 p18696 
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 מטחנת אגוז מוסקט | מנגנון חיתוך- סכין כפולה | גוף אקריליק | גובה 11 ס”מ 

Tidore

מטחנת אגוז המוסקט של חברת פיג’ו מצוידת בלהב איכותי כפול 
המאפשר חיתוך דק, יעיל ואחיד של אגוז המוסקט ומשחרר את 

הטעמים העדינים והמתקתקים, הכל כך אופייניים לתבלין זה. 
אין עוד צורך לסכן את אצבעות הידיים או להשתמש בכלים מסורבלים 

ומלכלכים, חיתוך אגוז המוסקט מתבצע ללא כל מאמץ, באמצעות 
סיבוב ידית המטחנה אשר מותאמת לכף היד באופן מושלם ומאפשרת 

שליטה מלאה בכמות התבלין הרצויה. 
 מטחנת אגוז מוסקט 

 p19501 
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מטחנת פולי קפה | גוף עץ | גובה 21 ס”מ 

Bresil

מטחנת פולי קפה 
p19401765
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מטחנה שימושית במיוחד המגרדת ביעילות גבינות קשות וחצי קשות, 
אגוזים, שקדים, שוקולד ועוד. 

מתאימה לשימוש בזמן הבישול, בין הסירים או על שולחן האוכל 
לאורחים: לתוספת גבינת פרמזן טרייה לפסטה, שבבי שוקולד לעוגה או 

כל דבר אחר שתבחרו.
כל מה שצריך לעשות זה למלא את מיכל המטחנה בגבינה או בתערובת 

הגבינות הרצויות ולסובב בקלות את גוף המטחנה.
 כאשר מסיימים, ניתן לאחסן את מיכל המטחנה במקרר לשמירה 

על טריות.
המטחנה כוללת 3 להבי נירוסטה, לגירוד הגבינה בגדלים שונים:   	

פרוסות, שבבים גסים ושבבים דקים.
להבי הנירוסטה ניתנים לניקוי במדיח הכלים.  	
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מטחנה ומגרדת גבינות | מנגנון חיתוך- להב משולש | גוף אקריליק / נירוסטה 
| גובה 18 ס”מ 

Annecy

מטחנת גבינות
p500108
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 p25847  p25854  p27155 

מגש עץ נירוסטה + ידית | 17.5×9.5 ס”מ | גובה 15 ס”מ
מתאים למטחנות בקוטר עד 56 מ”מ

מגש אקריליק + ידית | 19×9.5 ס”מ | גובה 15 ס”מ
מתאים למטחנות בקוטר עד 64 מ”מ

מגש אקריליק שחור | 21×9 ס”מ
מתאים למטחנות בקוטר עד 64 מ”מ

Linea bois-inox Linea acryl Alpha



38

Sel
מלח אטלנטי יבש

500p25649 גרם

Malabar
פלפל שחור

250p25656 גרם

באיזה פלפל להשתמש?
במטחנת הפלפל ניתן להשתמש בפלפל שחור, 

לבן וירוק. על הגרגר להיות בקוטר 5 מ”מ או 
פחות.

באיזה מלח להשתמש?
במטחנת המלח ניתן להשתמש במלח גס יבש, 

מלח ים יבש, מלח סלעים. על הגרגר להיות 
בקוטר 4 מ”מ. אין להשתמש במלח רטוב.
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מיכל לאחסון ומילוי 
כלי אחסון מעוצב השומר על טריותם ואיכותם 

של התבלינים. 
המכסה משמש כמשפך ומצורפת כף מזיגה 

למילוי קל, נקי ויעיל של מטחנות התבלינים 
השונות.

Sel
מלח אטלנטי

140p25373 גרם

5 saveurs
פלפל 5 צבעים

50p25366 גרם

Malabar
פלפל שחור

70p25342 גרם

קרנבל של טעמים 
התבלינים של פיג’ו הופכים כל ארוחה לקצת 

יותר טעימה. תבלינים איכותיים במיוחד, 
בעלי ארומה וטעם המזכירים את המטבחים 

של צרפת, מוסיפים המון צבע לכל ארוחה 
ומעוררים את כל החושים.
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Elis
פותחן יין חשמלי נטען 

p200169

Melchior
פותחן מלצרים ליין | 12 בדיספלי 

p200282

Jero
חותכן לחיתוך כיסוי הפקק 

p200275

פותחנים
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Baltaz Basalte
פותחן יין ארנבת מקצועי אפור

p200350

Salma
 פותחן יין פטנט + חותכן שחור

p200244

Baltaz
פותחן יין ארנבת מקצועי שחור

p200176

Salma Basalte
פותחן יין פטנט + חותכן אפור

p200374

פותחנים
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p245047

p245009

Seau equilibreur 
thermiqu

שמפנייר + 4 קרחונים
p220068גובה 19 ס”מ

Seau a 
Champagne

שמפנייר בגימור פלטינום
p220075גובה 22 ס”מ

Woven 
סלסלה כסופה למזיגת יין

p64620

BerSeau 
מעמד לצינון בקבוק יין

p220129 

מפתח כלים לצינון והגשה
פטנט 

ליישון יין 
מכשיר יעיל ליישון יין המשלב 

בידור ומדע גם יחד.
טבילת מפתח היישון בכוס היין 
תשנה את טעמו, ככל שמפתח 

היישון ישהה זמן רב יותר בכוס כך 
היין “יזדקן” יותר, כאשר כל שנייה 

שקולה ליישון יין במשך שנה. 
מפתח היישון מותאם לכל סוגי 
היין: אדום, לבן, מבעבע, רוזה 

ועוד.
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Arros
 פיית מזיגה ליין | 24 בדיספלי

p220105

Collier de Bacchus
טבעת ליין המונעת הכתמת המפה

12 בדיספלי
p220013

Antigoutte
זוג דפי מתכת מתקפלים 
למזיגת יין | 24 בדיספלי 

p220006

Epivac
משאבת ואקום ליין + 2 פקקים 

p210045

4 פקקים
p210069

אביזרי מזיגהמשאבת ואקום
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פיית מזיגה ואיוורור גרגירים לניקוי

Les aerateurs L’entretien

Variation
750 מ”ל
p230159גובה 24 ס”מ

Tulipe
פיית מזיגה ואיוורור לדיקנטר

p240035

Bilbo
גרגירים לניקוי דיקנטר

p230241
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דיקנטרים 750 מ”ל

Les carafes

Vendange
מיועד ליין אדום בוגר וליין לבן750 מ”ל
p230180גובה 33 ס”מ

Amiral
מיועד ליין אדום בוגר וליין לבן750 מ”ל
p230227גובה 27 ס”מ

Capitaine
מיועד ליין אדום צעיר750 מ”ל
p230081גובה 26 ס”מ

Grand bouquet
מיועד ליין אדום צעיר750 מ”ל
p230128גובה 23 ס”מ

 יין אדום בוגר ויין לבן הינם שבריריים,
הארומה שלהם בשיאה!

 דיקנטר בעל צואר ארוך ותחתית קמורה, 
ממזער את המגע של היין עם האויר ו בכך משמר את 

הארומה שלו ובתוך כך מדגיש את צבעו.

יין אדום צעיר צריך למקסם את המגע שלו עם האויר 
בכדי שהטעמים החבויים בו יתגלו, לכן הדיקנטר 

האידאלי ליין צעיר יהיה בעל בסיס רחב וצורה ברווזית. 
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כוסות

 כוס מקצועית 
לטעימת יין

Esprit 180Le 
Taster

×3801 מ”ל
p250072גובה 11 ס”מ

Pinot
×4504 מ”ל
p250171גובה 18 ס”מ

Merlot
×4004 מ”ל
p250164גובה 18 ס”מ

Blanc
×2301 מ”ל
p250188גובה 18 ס”מ

Champagne
×1904 מ”ל
p250195גובה 21.5 ס”מ

Casual
×4801 מ”ל
p250201גובה 11 ס”מ

הכוסות מסדרת Esprit 180 מדגישות 
את המורכבות הארומטית והניחוחות 

הטבעיים הקיימים ביין. 
כל כוס מעוצבת במטרה ליצור הנאה 

מרבית כאשר השפתיים פוגשות בקסם 
שבקצה הכוס והאף מסניף את הניחוחות 

והטעמים העולים מן היין. 
הכוסות מיוצרות בחתיכה אחת ותוכננו 
על-ידי טובי הייננים בהתאמה מושלמת 

לסוגי היין השונים.



47

כוסות

Les Universels

Le Baby 
Whisky

×3502 מ”ל
p250225גובה 10.5 ס”מ

Le  
Whisky

×5002 מ”ל
p250218גובה 12 ס”מ

Le grand
Cognac

×5602 מ”ל
p250256גובה 15.3 ס”מ

Le grand
Bourgogne

×6202 מ”ל
p250249גובה 21.7 ס”מ

Le grand
Bordeaux

×7102 מ”ל
p250096גובה 22.6 ס”מ

הכוסות מסדרת Les Universels עוצבו 
במטרה למקסם את חווית הטעם וליצור 

הנאה צרופה בכל לגימה. 
כל כוס תוכננה בהתאמה מושלמת לסוג היין 
הרצוי ויוצרת חגיגה המענגת את כל החושים. 
הכוסות מיוצרות מחתיכה אחת ותוכננו ע”י 
טובי המומחים במטרה לחזק ולהדגיש את 

כל הטעמים החבויים ביין. 
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