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BEKA NOMAD SERPENYŐK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 
Termék:  Beka Nomad serpenyő 
 
Gyártó: Beka 

 
 
Fontos információk az első használat előtt 
 
• A termék első használata előtt távolítsa el róla az összes címkét. 

• Azután a serpenyőt forró, szappanos vízzel mossa el, majd alaposan öblítse le, és szárítsa meg. 

• A mosás után a serpenyőt alaposan szárítsa meg, hogy megóvja a rozsdásodástól. 

• Ez a termék megfelel az érvényes előírásoknak, miszerint élelmiszerrel érintkezhet. 
 

•  Helyezze a serpenyőt a főzőlapra, öntsön rá olajat (kb. 1 mm), majd lassan melegítse fel 
középhőmérsékletűre. 

•  Az olajat oszlassa el egyenletesen úgy a serpenyő egész felületén, mint a szélein is. 

• Amint az olaj elkezd sisteregni, kis ronggyal vagy papír törlőkendővel egyenletesen oszlassa el a 
serpenyő felületén. 

•  Az olaj felitatása után a serpenyő felülete elkezd sötétedni, elszíneződni (az ismert „patinás” 
réteg). 

•  A serpenyőt vegye le a tűzről, majd hagyja kihűlni. 

•  Mielőtt elrakná, meleg vízzel öblítse el, és alaposan szárítsa meg.  
 
 
Megjegyzés 
 

•  Olajos/zsíros ételek főzésekor a serpenyő színe sötétebbé válik.  

•  Ne használjon olyan élelmiszereket, amelyek megsérthetik a serpenyő sötét, tapadásmentes 
felületét (paradicsomszósz, citrom, stb.) 

 
 
 
Indukciós felületek esetén a következő ajánlott: 
 

1. Mérsékelt hőmérsékletet használjon. 
2. Ne használja az erősebb fokozatot. 
3. Ne melegítse a serpenyőt, ha üres. 
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Általános biztonsági előírások 

  

•  Soha na hagyja a serpenyőt a főzőlapon felügyelet nélkül. 

•  Ha a serpenyő nyele fából készült, soha ne tegye azt a sütőbe, és ne érje a nyelet nyílt láng. 

•  Ne használjon klórtartalmú tisztítószereket, mint fehérítőket vagy súrolószereket. 

• A forró serpenyőt kizárólag hőálló felületeken helyezze el. 

• Helyezze a forró serpenyőt a munkalap hátsó részére, míg teljesen ki nem hűl. 

• Ne tegyen a forró serpenyőre hideg vizet, jeget vagy fagyasztott ételt, nehogy a gyorsan kiáramló 
gőz leforrázza, és megsérüljön. Legyen különösen óvatos, ha a serpenyőben már forró olaj is van. Ha 
az ételben található vízzel érintkezik, leforrázhatja magát.  

• Ha a serpenyőben tűz keletkezne, zárja el a hőforrást, és oltsa el a tüzet tűzoltó takaróval vagy 
nedves törlőkendővel, majd hagyja rajta legalább 30 percig.  

• Olaj használatakor különösen figyelmesnek kell lenni. Nem szabad a serpenyőt túltölteni, se magas 
hőfokot használni.  

• A kisebb serpenyőt óvatosan helyezze a gáztűzhely rácsaira, legtöbb esetben a gyártó biztosít az 
edényhez háromlábú állványt is.  

• Ha túlmelegszik az edény, ne mozgassa azt, hagyja teljesen kihűlni. 
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