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hu  Termékismertető

Használat
1. Kenje ki a serpenyőt egy kevés olajjal.

2. Töltse meg a serpenyőt.

3. Tolja a lapátot a rudacska alá, és akassza be 
 a vájatba (1. ábra).

4. Állítsa a serpenyőt a grillsütőre, és vegye le  
a lapátot.

5. Ha a serpenyőben elkészült az étel, akkor vegye le 
a serpenyőt a lapáttal a grillről. 

6. A másik lapát sima oldalával tolja ki a grillezett 
ételt a serpenyőből. (2. ábra). 
A forró serpenyőt mindig egy arra alkalmas, hőálló 
alátétre helyezze. 

1. ábra 2. ábra



Fontos tudnivalók a használathoz
• A serpenyőket grillsütőn való használatra tervezték.  

A sütőben is használhatók. A tűzhelyen azonban nem 
használhatók! 

• Mindig használja a lapátokat, amikor a serpenyőket  
a grillsütőre helyezi vagy leveszi. Égési sérülések 
 veszélye áll fenn!

• A serpenyőket ne a grill közepére, hanem csak  
a szélére helyezze. 

• Mindig azonnal vegye le a lapátokat a serpenyőkről, 
miután a grillre helyezte őket. 

• A zománcbevonat ugyan ellenáll a vágás, karcolás 
 során keletkező sérüléseknek, a serpenyőkben való 
éles vagy hegyes tárgyak (pl. kés) intenzív használata 
azonban mégis megkarcolhatja a felületeket. Ezért  
az étel kivételéhez mindig a fa lapátot használja. 

• Kerülje a serpenyő túlhevítését: üresen nem szabad 
 felhevíteni.

• Ne tegye ki a terméket hirtelen nagy hőmérséklet- 
változásnak. Soha ne helyezze a forró terméket pl. 
 hideg, nedves vagy érzékeny felületre. Ellenkező 
 esetben  megsérülhet a zománcbevonat.



Tisztítás és ápolás 
• Az első használat előtt és minden további használat 

után tisztítsa meg a serpenyőket és a lapátokat 
 meleg, enyhén mosogatószeres vízzel.

• A serpenyők mosogatógépben tisztíthatók, de mi  
a kímélőbb kézi tisztítást ajánljuk. Így megőrzi  
a tipikus zománcos csillogását.

• A terméket lehetőleg közvetlenül a használat után 
 tisztítsa meg, mert ekkor a legkönnyebb az ételmara-
dék eltávolítása. Tisztítás előtt hagyja a serpenyőket 
 kellőképpen lehűlni. 

• A makacs vagy odaégett ételmaradékokat a tisztítás 
előtt áztassa be. Ezután könnyen eltávolít hatók egy 
puha szivacs vagy egy puha, rugalmas sörtéjű moso-
gatókefe segítségével.

• A termék tisztításához ne használjon súroló hatású 
 tisztítószert, éles vagy hegyes eszközöket, pl. fém 
dörzsit, drótkefét, kerámiaszemcsés mosogatósziva-
csot vagy hasonlót. Ezek megkarcolhatják a bevona-
tot, így a  zománc – mint ahogyan az üveg is – veszít 
fényes ségéből.



• Mosogatás után azonnal törölje szárazra a terméket, 
így nem lesz foltos a természetes vízkőlerakódástól. 
Az esetleges vízkőfoltok ecetes vízzel könnyen 
 eltávolíthatók.

• A lapátokat ne hagyja hosszabb ideig a mosogatóvíz-
ben ázni. A fa megduzzadhat. A szárítás után azonnal 
törölje szárazra a lapátokat, és száraz helyen tárolja 
őket. A lapátok mosogatógépben nem tisztíthatók.

• Szükség esetén dörzsölje be a fa eszközöket arra 
 alkalmas étolajjal (ne lenolajjal!). Ehhez tegyen egy 
pár csepp olajat egy puha, nem bolyhosodó kendőre 
és dörzsölje be vele a fát. Törölje le a felesleges olajat 
egy ruhával. Hagyja az olajat jól beszívódni,  mielőtt 
ismét használatba venné a lapátokat.
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