TUPPERWARE Evrensel Serisi Tencere
Tupperware Evrensel Serisi Tencere koleksiyonunu tercih etiğiniz için teşekkür ederiz.

asDFGJmH
Özellikler ve Avantajlar

Bu yüksek kaliteli paslanmaz çelik tavalar, rahat ve şık yemekler yaratmanıza yardımcı olacaktır. Şefler
tarafından onaylandı, tüketiciler tarafından sevildi! İyi tasarlanmış 3 kat tabanlı 304 paslanmaz çelik

tencere size yıllarca keyif verecek! Şefler gibi yemekler yapmanız için bu Evrensel Serisi Tencerelere
ihtiyacınız var.

Bu ürün için uygundur:

Gazlı

Elektrikli

Seramik

İndüksiyon

Tencere ve tavaların taban kısmının üç katlı yapısı, eşit ve etkili ısı iletimi sağlayan paslanmaz çelik ve

alüminyumdan oluşur. Yapışmaz kaplamalı tencere ve tavalar, yiyeceklerin yapışmamasını ve minimum
miktarda yağ ile pişmesini sağlar.

Kullanım ve Bakım
•

Tencere ve tavaların kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun .

•

Tencere ve tavanın tabanının çapı, kullanılan ocağın çapına uygun olmalıdır.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanmadan önce varsa etiketleri çıkarın. Yeni tencere ve tavaları ilk kullanımdan önce mutlaka
yıkayıp durulayın.
Tencerenizde tuzlu su kaynatırken tuzu mutlaka su kaynıyorken dökün; tuzu suya eşit şekilde
serpiştirdiğinizden emin olun. Bu aşınma riskini azaltır.

Ürünü mikrodalga fırında, açık alevli kamp ateşinde, mangal ateşinde veya ızgara ünitesi üzerinde
kullanmayın.
Fırında kullanılmamalıdır, çünkü kulplar eriyerek zarar görebilir.

Boş bir tencereyi sıcak ocak üzerinde bırakmayın veya tavanın kuru kaynamasına izin vermeyin.
Tencere ve tava içinde bulunan sıcak yağın üzerinde kesinlikle su dökmeyin.

Tencere ve tavanızı yere düşürmeyin. Düşürüldüğünde tavaların şekli bozulabilir.

Kapaklar tavlanmış camdan yapılmış olmasına karşın düşürüldüğünde kırılabilir ve bu yüzden
dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

İlk kullanımdan önce, yapışmaz kızartma tavalarını az miktarda yağ ile kaplayın. Aerosol pişirme
spreyleri kullanmayın; bunlar yapışkan kalıntı bırakabilir ve yiyeceklerin yapışmasına neden olabilir.

Tencere ve tavaların yüksek kaliteli yapışmaz kaplamasını korumak için ürün ile metalik veya keskin
uçlu araç gereç KULLANMAYIN; bunlar yapışmaz kaplamaya zarar verir.
Tencerenizde el mikseri kullanmayın; bu yapışmaz kaplamaya zarar verir.

Ürünleri iç içe yerleştirirken dış ve iç yüzeylerini korumak için her zaman aralarına bir bez yerleştirin.
Kaplama soyulmaya başlarsa yapışmaz kaplamalı pişirme aletlerini kullanmayın.

Tencere ve tavanızı kullanırken daima fırın eldiveni kullanmaya özen gösterin, çünkü kulplar sıcak
olabilir.
Sıcak tencere ve tavanızı yemek masasına veya tezgahın üzerine koyarken her zaman bir nihale
kullanın.
Tutma sapı gevşemişse tencerenizi ve tavanızı kullanmayın; sap yerinden ayrılabilir ve size veya
ürüne zarar verebilir.

Temizlik Talimatları
•

•
•
•
•
•

Tencere ve tavanızı temizlemeden önce yavaşça soğumasını bekleyin. Sıcak bir tavayı soğuk suyla
durulamayın; bu, sıcak yağın sıçramasına veya buhar oluşmasına neden olarak yaralanmalara yol
açabilir.
Yapışmış veya kabuk tutmuş yiyecekleri pişirme aletini bulaşık deterjanı ve sıcak suyla yıkayarak
çıkarın.
Yalnızca aşındırıcı olmayan, klorür içermeyen temizleyiciler ile sünger, naylon ovma fırçası veya
Tupperware Microfiber Bez kullanın.
Tencere ve tavanızı temizlemek için çelik yün veya metal ürünler kullanmayın; bunlar ürünü
çizecektir.

Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir; ancak bulaşık makinesinin döngüsü sırasında diğer tavalara
veya metal yüzeylere değerse ürün zarar görebileceğinden elde yıkanmasını tavsiye ederiz.
İnatçı lekeleri çıkarmak ve yüzeyi parlatmak için özel bir paslanmaz çelik temizleyici kullanın.
Dış kısımdaki ayna gibi yüzeyde çizikler oluşmasını önlemek için süngerin yumuşak tarafını
kullandığınızdan emin olun.

Güvenlik Kuralları
•

Kullanım esnasında çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

•

Tutma sapları kesinlikle doğrudan ısı kaynağının üzerine yerleştirilmemelidir (bkz. şekil A).

şekil A

•

Gazlı ocaktaki alevin pişirme aletinin yan kısımlarına kadar yükselmesine izin vermeyin. Gazlı ocakta
dengeyi korumak için uzun tutma saplarının ızgara kısmının üzerine geldiğinden emin olun (bkz.
şekil B).

şekil B

Pişirme Talimatları
•

•
•

İçi paslanmaz çelik olan bir tencere ve tava ile yiyecekleri kızartırken, yapışmayı önlemek ve
etinizin pişme derecesini optimum hale getirmek için doğru sıcaklığa erişilmesi gerekir. Yağsız,
önceden ısıtılmış paslanmaz çelik tavaya birkaç damla su serperek sıcaklığı kontrol edin. Damlalar
yuvarlanmaya başlarsa tavanız doğru sıcaklığa ulaşmış demektir.

Yiyecekleri eklemeden önce tencere ve tavanızı 1 ila 2 dakika boyunca düşük ila orta ısıda az yağ ile
önceden ısıtın.
Yiyecekleri sıvı yağ ile pişiriyorsanız, sıçrama riskini en aza indirmek için önceden ısıttığınız tavaya
yalnızca oda sıcaklığında sıvı yağ ekleyin.

Enerji Tasarrufuna İlişkin İpuçları
•
•
•

Pişirme süresi tamamlanmadan beş dakika önce ocağınızı kapatın. Kapsüllenmiş taban, tavanın
pişirme işlemini tamamlaması için yeterli sıcaklığı koruyacaktır.
Pişirme işlemi için doğru boyutta alet seçin; tavanızı 2/3 oranında doldurmak idealdir.

Enerji tasarrufu yapmak ve çevreyi korumaya katkı sağlamak için bulaşık makinenizi düşük
sıcaklıkta kullanın.

Tupperware Taahhüdü
Ürünlerimiz, dünyamız üzerinde ölçülebilir bir etki bırakma taahhüdümüzün göstergesidir. Tupperware
olarak, tüm ürünlerimizi tasarlarken plastik ve gıda atığını minimuma indirme düşüncesini aklımızdan
çıkarmıyoruz. Zamana yenik düşmeyecek kaliteli, dayanıklı ve tekrar kullanılabilir ürünler üreterek

gezegenimizin, insanlarımızın ve içinde yaşayıp çalıştığımız toplumların uzun bir süre boyunca varlığını
sürdürmesi için atıkları azaltma görevimizi destekliyoruz.

Tupperware Evrensel Serisi Tencere, ürünü verilen talimatlar doğrultusunda ve uygun ev koşullarında
kullanırken oluşabilecek herhangi bir malzeme veya üretim hatası durumunda Tupperware garantisi
kapsamındadır. Bu garanti, ürünün dikkatsiz veya yanlış kullanımından (ör. aşırı ısıtılması, iç ve dış

yüzeylerde leke ve çizikler veya maruz kaldığı herhangi bir darbe veya düşürülmesi vb.) kaynaklanan
ürün hasarlarını kapsamaz. Ürününüz garanti kapsamındaysa lütfen kapsamın tam açıklaması için
ülkenizde geçerli garanti koşullarına bakın.

Tupperware ürününüz tekrar tekrar kullanılmak üzere üretilmiştir. Ürününüz herhangi bir sebepten dolayı
hasar görmüşse ve garanti kapsamında değilse ya da artık ürüne ihtiyaç duymuyorsanız, lütfen sorumlu
bir şekilde davranıp ürünün geri dönüşümünü sağlayın veya bu konuda yardımcı olmamız için bizimle
iletişime geçin.

www.tupperware.tr

