
Μαγειρικά σκεύη Universal από την Tupperware
Συγχαρητήρια που επιλέξατε τη συλλογή μαγειρικών σκευών Universal από την Tupperware. 
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Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτή η εξαιρετική σειρά μαγειρικών σκευών θα σας βοηθήσουν για να δημιουργήσετε μοναδικά 
γεύματα για κάθε περίσταση. Εγκεκριμένα από σεφ, αγαπημένα από καταναλωτές! Κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο ατσάλι 304, διαθέτουν βάση τριών στρώσεων η οποία θα σας εξασφαλίσει 
ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας. Αναδείξτε τον σεφ που κρύβεται μέσα σας, χάρη στη σειρά 
μαγειρικών Universal.
Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με

Η τριπλή βάση των μαγειρικών σκευών από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο διασφαλίζει 
ομοιόμορφη και αποδοτική διάχυση της θερμότητας. Τα μαγειρικά σκεύη με αντικολλητική επιφάνεια 
επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση του φαγητού και το μαγείρεμα με ελάχιστη ποσότητα λίπους.
Χρήση και φροντίδα
•  Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης των μαγειρικών σκευών προσεκτικά.
•  ουν ετικέτες, αφαιρέστε τις πριν από τη χρήση. Πλένετε και ξεπλένετε πάντα το νέο σας 

μαγειρικό σκεύος πριν από την πρώτη χρήση. 
•  Η διάμετρος της βάσης του μαγειρικού σκεύους πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο της εστίας 

που χρησιμοποιείτε. 
•  Όταν βράζετε αλατόνερο στο μαγειρικό σκεύος, προσθέτετε πάντα το αλάτι στο νερό όταν 

βράζει ήδη, διασφαλίζοντας ότι το αλάτι κατανέμεται ομοιόμορφα στο νερό. Έτσι μειώνεται ο 
κίνδυνος διάβρωσης. 

•  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε φούρνο μικροκυμάτων, σε ανοιχτή φλόγα, πάνω σε ψησταριά 
ή κάτω από γκριλ. 

•  Μην χρησιμοποιείτε στο φούρνο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να λιώσουν οι λαβές από τη 
θερμότητα.

•  Μην αφήνετε άδεια μαγειρικά σκεύη σε ζεστό μάτι ή μην βράζετε στο τηγάνι μέχρι να σωθεί το 
νερό. 

•  Μην περιχύνετε ποτέ νερό σε ζεστό λίπος στο μαγειρικό σκεύος.
•  Προσέχετε να μην σας πέσει το σκεύος. Τυχόν πτώση μπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση του 

σχήματος των σκευών.
•  Παρότι τα καπάκια είναι κατασκευασμένα από σκληρυμένο γυαλί, μπορεί να σπάσουν αν 

π έ́σουν. Για αυτό να τα χειρίζεστε με προσοχή. 
•  Πριν από την πρώτη χρήση επαλείψτε τα αντικολλητικά τηγάνια με λεπτή στρώση λίπους. Μην 

χρησιμοποιείτε σπρέι μαγειρέματος σε αερόλυμα καθώς μπορεί να αφήσει κολλώδες υπόλειμμα 
και να κάνει τα φαγητά να κολλήσουν.

•  Για να προστατεύσετε την υψηλής ποιότητας αντικολλητική επιφάνεια του μαγειρικού σκεύους, 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά σκεύη στο προϊόν, καθώς έτσι θα καταστραφεί η 
αντικολλητική επιφάνεια.

•  Μην χρησιμοποιείτε μίξερ χειρός στα μαγειρικά σας σκεύη, καθώς έτσι θα καταστραφεί η 
αντικολλητική επιφάνεια.

•  Πάντα να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν αγγίζετε τις λαβές τους, καθώς θερμαίνονται.
•  Στοιβάζετε πάντα τα σκεύη με ένα ύφασμα μεταξύ τους προκειμένου να προστατεύονται οι 

εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειές τους. 
•  Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικό σκεύος με αντικολλητική επίστρωση εάν η επίστρωση ξεκινήσει 

να ξεφλουδίζει.
•  Να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτική βάση όταν ακουμπάτε καυτά μαγειρικά σκεύη στο 

τραπέ́ζι ή στον πάγκο.
•  Μην χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη αν έχουν χαλαρώσει οι λαβές, καθώς αυτές μπορεί να 

σπάσουν και να προκληθεί ατύχημα ή να καταστραφεί το προϊόν.
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Οδηγίες καθαρισμού
•  Αφ́ήνετε τα μαγειρικά σκεύη να κρυώσουν σταδιακά, πριν τα καθαρίσετε. Μην ξεπλένετε ένα 

ζεστό σκεύος με κρύο νερό, καθώς μπορεί να εκτιναχθεί καυτό λίπος ή να δημιουργηθεί ατμός 
και να προκληθεί ατύχημα. 

•  Αφαιρέστε κολλημένο φαγητό ή φαγητό που έχει δημιουργήσει κρούστα μουλιάζοντας το 
μαγειρικό σκεύος σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό πιάτων. 

•  Χρησιμοποιείτε μόνο μη λειαντικά, μη χλωριούχα καθαριστικά με σφουγγάρι, βούρτσα 
καθαρισμού από νάιλον ή πετσέτα μικροϊνών της Tupperware. 

•  Μην χρησιμοποιείτε ατσαλόσυρμα ή μεταλλικά προϊόντα για τον καθαρισμό των μαγειρικών 
σκευών σας, καθώς θα χαράξουν το προϊόν. 

•  Μολονότι το προϊόν είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων, συστήνεται το πλύσιμο στο χέρι 
διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν εάν έρθει σε επαφή με άλλα σκεύη ή μεταλλικές 
επιφάνειες κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.

•  Χρησιμοποιείτε ειδικό καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα, για να αφαιρείτε επίμονους λεκέδες 
και να γυαλίζετε την επιφάνεια. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το σφουγγάρι από τη μαλακή 
του πλευρά ώστε να μην προκαλούνται εκδορές στη γυαλιστερή όψη στο εξωτερικό μέρος του 
σκεύους.

Οδηγίες ασφαλείας
•  Κατά τη χρήση, το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που δεν το φτάνουν τα παιδιά.

•  Οι λαβές δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται ακριβώς επάνω από την πηγή θερμότητας (βλέπε 
εικ. Α).

•  Μην επιτρέπετε ποτέ φλόγες από εστίες γκαζιού να εκτείνονται μέχρι τα πλαϊνά μέρη του 
μαγειρικού σκεύους. Για να διατηρήσετε την ισορροπία στην έκταση του γκαζιού, τοποθετείτε 
τις μακριές λαβές επάνω από τη σχάρα. (βλέπε εικ. B)

Οδηγίες μαγειρέματος
•  Απενεργοποιήστε την εστία σας πέντε λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος. 

Η στεγανή βάση θα διατηρήσει το σκεύος αρκετά ζεστό, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μαγειρέματος.

•  Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για το μαγείρεμα. Γεμίστε ιδανικά το σκεύος σας έως τα 2/3 της 
χωρητικότητάς του.

•  Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας στο πλυντήριο πιάτων σας, ώστε να 
εξοικονομείτε ενέργεια και να προστατεύετε το περιβάλλον. 

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
•  Απενεργοποιήστε την εστία σας πέντε λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος. 

Η στεγανή βάση θα διατηρήσει το σκεύος αρκετά ζεστό, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μαγειρέματος.

•  Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για το μαγείρεμα. Γεμίστε ιδανικά το σκεύος σας έως τα 2/3 της 
χωρητικότητάς του.

•  Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας στο πλυντήριο πιάτων σας, ώστε να 
εξοικονομείτε ενέργεια και να προστατεύετε το περιβάλλον. 

εικ. Α

εικ. B
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Η δέσμευση της Tupperware
Τα προϊόντα μας αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε μετρ́ ήσιμο αντίκτυπο στον 
κόσμο που μας περιβάλλει. Στην Tupperware σχεδιάζουμε όλα τα προϊόντα με γνώμονα την 
ελαχιστοποίηση της χρήσης του πλαστικού και της σπατάλης τροφίμων. Δημιουργώντας ποιοτικά, 
ανθεκτικά και επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν στον 
χρόνο, υποστηρίζουμε την αποστολή μας για τη μείωση των αποβλήτων με στόχο τη μακροζωία 
του πλανήτη μας, των ανθρώπων και των κοινοτήτων στις οποίες μένουμε και εργαζόμαστε.  

Τα μαγειρικά σκεύη Universal της Tupperware καλύπτονται από την εγγύηση της Tupperware σε 
περίπτωση που παρουσιάσει ελάττωμα στο υλικό ή την κατασκευή κατά τη χρήση του προϊόντος 
σύμφωνα με τις οδηγίες και κατά τη συνήθη οικιακή χρήση. 

Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται φθορές στο προϊόν που προκύπτουν από αμέλεια ή κακή 
χρήση, όπως π.χ. υπερβολική θερμότητα, κηλίδες ή εκδορές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ή 
χτυπήματα κατά τη χρήση ή από πτώση. 

Εάν το προϊόν σας καλύπτεται από εγγύηση, ανατρέξτε στους όρους της εγγύησης που ισχύουν 
στη χώρα σας για μια πλήρη περιγραφή της κάλυψης. 

Το προϊόν Tupperware που αγοράσατε προορίζεται για επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν για κάποιον 
λόγο το προϊόν σας υποστεί ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή εάν δεν χρειάζεστε πια 
το προϊόν σας, δείξτε υπευθυνότητα και ανακυκλώστε το ή ζητήστε τη βοήθειά μας. 

www.tupperware.eu
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