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tr  Ürün Bilgisi

Kullanım
1. Küçük tavayı biraz yağ ile yağlayın.

2. Küçük tavayı doldurun.

3. Spatulayı çubuğun altına itin ve geçme yerine takın 
(Resim 1).

4. Küçük tavayı ızgaranın üzerine bırakın ve spatulayı 
tekrar çıkarın.

5. Malzemeler pişince onları spatulayla küçük tavadan 
alın.

6. İkinci bir spatulayı alın ve malzemeleri spatulanın 
düz tarafıyla küçük tavadan dışarı itin (Resim 2). 
Sıcak küçük tavayı her zaman uygun, ısıya dayanık-
lı bir altlığın üzerine koyun.

Resim 1 Resim 2



Kullanım için önemli bilgiler
• Küçük tavalar ızgara üzerinde kullanım için tasarlan-

mıştır. Ayrıca fırında da kullanılabilirler. Fakat ocak 
üzerinde kullanmayın!

• Küçük tavaları ızgaranın üzerine oturtmak ve oradan 
indirmek için her zaman spatulayı kullanın.  
Yanma tehlikesi vardır!

• Küçük tavaları ızgaranın ortasına değil sadece 
 kenarına yerleştirin.

• Küçük tavaları ızgaranın üzerine bıraktığınız an 
 spatulayı çıkarın. 

• Emaye kaplama kesilmeye ve çizilmeye karşı dayanık-
lıdır, ancak en kötü durumda tavalarda keskin veya 
sivri uçlu aletler (örn. bıçak) yoğun olarak kullanılırsa 
çizilebilir. Yemekleri almak için her zaman ahşap 
 spatulaları kullanın. 

• Tavalarının fazla ısınmalarından kaçının. Boş durumda 
ızgaranın üzerine koymayın.

• Küçük tavaları şok ısılara maruz bırakmayın. Sıcak 
 küçük tavaları, örn. hiçbir zaman soğuk, ıslak veya 
hassas altlığın üzerine koymayın. Aksi halde emaye 
kaplaması zarar görebilir.



Temizleme ve bakım 
• Küçük tavaları ve spatulaları ilk kullanımdan önce ve 

her kullanımdan sonra sıcak su ve hassas bir bulaşık 
deterjanı ile yıkayın.

• Küçük tavalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak 
özenli şekilde elde yıkamayı tavsiye ediyoruz.  
Böylece emaye kaplamanın kendine özgü parlaklığını 
elde edersiniz.

• Küçük tavaları ve spatulaları mümkünse kullanımdan 
hemen sonra temizleyin, böylece yemek artıkları 
 kolayca çıkarılabilir. Küçük tavaları temizlemeden 
önce yeterince soğumaya bırakın. 

• Zorlu veya yanmış yemek artıklarını temizlemeden 
önce suda bekletin. Daha sonra yumuşak bir süngerle 
veya yumuşak ve esnek kıllı bir fırçayla hafifçe 
 temizleyin.

• Temizlemek için aşındırıcı deterjanlar ve keskin veya 
sivri, örn. tel sünger veya fırça, bulaşık teli, seramik 
partiküllü temizleme süngeri vb. gibi yardımcı nesne-
ler kullanmayın. Bunlar kaplamanın çizilmesine yol 
açar ve böylece emaye – cam gibi – parlaklığını yitirir.



• Doğal kireç kalıntılarının oluşmasını engellemek için 
küçük tavaları yıkadıktan hemen sonra kurulayın. 
 Sirkeli su ile olası kireç lekeleri sorunsuz bir şekilde 
çıkarılır.

• Spatulaları uzun süre deterjanlı suda bekletmeyin. 
Aksi halde ahşap şişebilir. Spatulaları yıkadıktan 
 hemen sonra kurulayın ve kuru bir şekilde kaldırın. 
Spatulalar bulaşık makinesinde yıkanmak için uygun 
değildir.

• Gerektiğinde spatulayı uygun bir pişirme yağıyla 
 (keten tohumu yağı değil!) yağlayın. Bunun için 
 yumuşak, tüy bırakmayan bir beze veya fırçaya birkaç 
damla yağ damlatın ve tahtayı bununla ovalayın.  
Yağ fazlalığını bir bezle silin. Spatulayı tekrar kullan-
madan önce yağın iyice emilmesini sağlayın.
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