
 

 

Warszawa, 21 marca 2022 r. 

Informacja prasowa 

 

Rusza GRILLO W VANIE – inspirująca podróż po kulinarnej mapie Włoch  

z marką Tefal i Optigrill Elite 

 

14 dni, 7 inspirujących włoskich miast, 7 niezwykłych przepisów, 1 kamper i 1 wszechstronny 

grill, który sprawdzi się w każdych warunkach – tak w kilku słowach podsumować można 

niestandardowe działania marki Tefal, która razem z blogerem Podziaranym Tatą i jego 

rodziną zabiera miłośników gotowania w kulinarną podróż do Włoch. Wszystko po to, aby 

pokazać, że Optigrill Elite, jeden z kultowych produktów Tefal, sprosta każdemu 

kulinarnemu wyzwaniu. 

 

Trasa pod nazwą „GRILLO W VANIE” rozpocznie się 27 marca i potrwa do 10 kwietnia. W tym 

czasie Kuba Urbaniak, czyli Podziarany Tata z rodziną będzie podróżował po Włoszech swoim 

kamperem. Przemierzając malownicze zakątki Italii, wspólnie odkryją najbardziej inspirujące 

włoskie przepisy na grillowane dania. Ich codziennym wsparciem podczas przygotowania 

posiłków będzie Optigrill Elite – kompaktowy elektryczny sprzęt, który zapewni perfekcyjne 

rezultaty grillowania. Dzięki na bieżąco aktualizowanej mapie podróży, każdy będzie mógł 

śledzić kolejne przystanki na trasie blogerów i poznawać nowe przepisy. A będzie naprawdę 

pysznie. Głodna wrażeń ekipa zatrzyma się w Lombardii, Ligurii, Toskanii, Lazio i Veneto, czyli 

w regionach słynących z dobrego jedzenia i pięknych widoków. To idealna sceneria, aby 

zaprezentować wyjątkowy i uniwersalny produkt, który ułatwi grillowanie w każdych 

warunkach. 

Optigrill Elite idealnie sprawdzi się w domowym zaciszu, ale także w trasie – nieważne, czy nad 

morzem, czy w centrum miasta – zawsze pomoże przygotować mistrzowskie potrawy. Ten 

wszechstronny grill elektryczny zapewni optymalne warunki grillowania przez cały rok. 

Wyróżnia się m.in. inteligentnym pomiarem grubości i ilości grillowanej potrawy, który 

dostosuje czas i temperaturę, a w połączeniu z nieprzywierającą powłoką gwarantuje, że 

przygotowane na nim jedzenie będzie perfekcyjne. Ale to nie wszystko.  

Produkt posiada aż 12 automatycznych programów umożliwiających przygotowanie 

szerokiego wachlarza dań. Z powodzeniem można grillować tu warzywa, ryby, owoce morza, 

drób, wołowinę i kanapki. Wszystko w odpowiednio dobranej temperaturze, aby zachować 

charakterystyczny smak i aromat. Miłośnicy dobrze wysmażonych steków z pewnością 

docenią też nową funkcję intensywnego przysmażania, która, dobierając wyższą temperaturę, 

pozwoli uzyskać efekt przyrumienionej skórki jak w dobrych restauracjach. Tefal Optigrill Elite 



jest wielofunkcyjny, wystarczy dokupić specjalną płytę do gofrów lub formę do pieczenia, aby 

zamienić grill wysokiej jakości na inne urządzenia, które ułatwią pracę w kuchni. 

Przez dwa tygodnie miłośnicy gotowania będą mogli zobaczyć, jakie przysmaki wyczaruje 

ekipa blogerów.  W czasie akcji będzie obowiązywała także zniżka -10% na wszystkie modele 

Optigrill. Wystarczy powołać się na hasło „GRILLO W VANIE”.  

Więcej informacji na temat inspirującej trasy marki Tefal dostępne na: www.grillowanie.pl.  
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Groupe SEB, światowy lider w dziedzinie drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, działa w oparciu 

o unikalny portfel 31 najlepszych marek, w tym Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-

Clad, WMF, Emsa, Supor, wprowadzanych na rynek poprzez wieloformatową sprzedaż detaliczną. 

Sprzedając ponad 360 milionów produktów rocznie, firma realizuje długoterminową strategię 

skoncentrowaną na innowacyjności, rozwoju międzynarodowym, konkurencyjności i obsłudze klienta. 

Groupe SEB, obecna w ponad 150 krajach, wygenerowała w 2020 roku sprzedaż w wysokości 6,9 mld 

euro i zatrudnia ponad 33 000 pracowników na całym świecie. 

Tefal jest jednym z liderów wśród producentów małego AGD i wyposażenia kuchni. Firma zatrudnia 

ponad 30 tysięcy ludzi, którzy dbają o ciągły rozwój i wprowadzanie innowacji. Każdego roku na rynku 

pojawia się ponad 250 nowych produktów w przeszło 150 krajach. Jednym z najbardziej znanych 

rozwiązań wprowadzonych przez firmę jest Thermo-Signal które pomaga w smażeniu na idealnie 

rozgrzanej patelni. 

 

 

http://www.grillowanie.pl/

