
Univerzalna kuhinjska posoda Tupperware
Čestitamo vam, ker ste izbrali serijo Univerzalne kuhinjske posode Tupperware. 
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Lastnosti in prednosti
Te visokokakovostne posode iz nerjavnega jekla vam bodo pomagale pripraviti preproste in tudi 
vrhunske obroke. Njihovo kakovost so potrdili chefi, obožujejo jih uporabniki. Dobro zasnovana 
3-plastna osnova posode iz nerjavnega jekla vam bo nudila še leta užitka pri kuhanju. Za vrhunske 
kulinarične uspehe zares potrebujete prav to Univerzalno kuhinjsko posodo. 
Ta izdelek je združljiv s:

Dno posode iz treh plasti je sestavljeno iz nerjavnega jekla in aluminija, ki zagotavlja enakomerno 
in učinkovito prevajanje toplote. Kuhinjska posoda s premazom proti sprijemanju poskrbi za 
nesprijemanje hrane in kuhanje z minimalno količino maščobe.
Uporaba in nega
•  Pozorno preberite navodila za uporabo posode. 
•  Pred uporabo odstranite etikete, če so prisotne. Novo posodo pred prvo uporabo vedno umijte in 

sperite. 
•  Premer dna posode mora ustrezati premeru kuhalne plošče, ki jo uporabljate. 
•  Sol dajte v vodo, ko ta že vre, in poskrbite, da bo v posodi enakomerno porazdeljena. To zmanjša 

tveganje za jamičasto korozijo. 
•  Izdelka ne uporabljajte v mikrovalovni pečici, nad odprtim ognjem, na žaru ali v pečici. 
•  Posode ne uporabljajte v pečici, saj se lahko ročaji stopijo.
•  Prazne posode ne puščajte na vročem gorilniku in ne pustite, da iz ponve izpari vsa tekočina. 
•  Če je maščoba v posodi vroča, nanjo nikoli ne zlivajte vode.
•  Posodo zavarujte pred padci. Padci lahko povzročijo deformacijo ponve.
•  Čeprav so pokrovi izdelani iz kaljenega stekla, se lahko ob padcu razbijejo, zato z njimi ravnajte 

pazljivo. 
•  Pred prvo uporabo ponve jo rahlo namastite s premazom proti sprijemanju. Ne uporabljajte 

aerosolnih razpršilcev za kuhanje, saj lahko pustijo lepljive ostanke in povzročijo, da se hrana 
sprime na posodo.

•  Na izdelku NE uporabljajte kovinskih pripomočkov ali pripomočkov z ostrimi robovi, saj lahko z njimi 
poškodujete visokokakovostni premaz proti sprijemanju.

•  V posodi ne uporabljajte ročnega mešalnika, saj s tem poškodujete premaz proti sprijemanju.
•  Ko zlagate ponve drugo na drugo, mednje vedno položite krpo, da boste preprečili poškodbo 

notranje in zunanje površine posode. 
•  Posode s premazom proti sprijemanju ne uporabljajte, če se premaz začne luščiti.
•  Pri rokovanju s posodo vedno uporabljajte zaščitne rokavice, saj se ročaji segrejejo.
•  Ko vročo posodo postavljate na jedilno mizo ali pult, vedno uporabite podstavek.
•  Če ima posoda zrahljan ročaj, je ne uporabljajte, saj se ta lahko loči od posode in povzroči 

poškodbe ali poškoduje izdelek.
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Navodila za čiščenje
•  Pred čiščenjem pustite, da se posoda postopoma ohladi. Vroče ponve ne spirajte s hladno vodo, 

saj lahko povzroči brizganje vroče maščobe ali nastanek pare, kar lahko povzroči poškodbe. 
•  Koščke hrane, ki so se prijeli na površino, odstranite tako, da posodo namočite v vročo vodo z 

detergentom za posodo. 
•  Uporabljajte samo neabrazivna čistila brez klorida ter gobice, najlonske krtače za ribanje ali 

Tupperwarove brisače iz mikrovlaken. 
•  Za čiščenje posode ne uporabljajte jeklene volne ali kovinskih izdelkov, saj bodo izdelek opraskali. 
•  Čeprav izdelek lahko pomivate v pomivalnem stroju, priporočamo ročno pomivanje, saj se izdelek 

lahko poškoduje, če se med ciklom pomivanja dotika drugih ponev ali kovinskih površin.
•  Za odstranjevanje trdovratnih madežev in poliranje površine uporabite posebno čistilo za izdelke iz 

nerjavnega jekla. Uporabite mehko stran gobice, da ne popraskate zloščene zunanje površine.

Navodila za varno uporabo
•  Posodo uporabljajte zunaj dosega otrok.

•  Ročajev nikoli ne postavljajte neposredno nad vir toplote (glejte sliko A).

•  Plameni plinskega kuhalnika se nikoli ne smejo razširiti čez dno in po stranicah posode. Ponev 
vedno postavite tako, da bodo dolgi ročaji obrnjeni stran od plinske rešetke (glejte sliko B).

Navodila za kuhanje
•  Pri cvrtju v posodi z notranjostjo iz nerjavnega jekla je treba doseči pravo temperaturo, da preprečite 

lepljenje in dosežete porjavitev mesa. Temperaturo preverite tako, da poškropite kapljice vode po 
predhodno ogreti ponvi iz nerjavnega jekla, brez maščobe. Če se kapljice začnejo valjati, to pomeni, 
da je vaša ponev dosegla pravo temperaturo.

•  Preden v posodo dodate hrano, vanjo vlijte malo maščobe in jo 1 ali 2 minuti segrevajte na 
majhnem ali srednjem ognju. 

•  Če kuhate z oljem, v predhodno segreto ponev dodajte samo olje sobne temperature, s čimer 
zmanjšate tveganje za brizganje. 

Nasveti za varčevanje z energijo
•  Pet minut pred koncem časa kuhanja izklopite kuhalno ploščo. Dno ponve bo ostalo dovolj vroče, 

da konča postopek kuhanja.
•  Izberite pravo velikost za opravilo; najbolje je, da posodo napolnite do 2/3.
•  Pri pomivanju v pomivalnem stroju uporabite nizko temperaturo, saj boste tako privarčevali energijo 

in pripomogli k varovanju okolja. 

Slika A

Slika B
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Zaveza Tupperware
Naši izdelki izražajo našo zavezo, da si prizadevamo narediti izmerljiv vpliv na svet okoli nas. V družbi 
Tupperware vse izdelke oblikujemo z zavestjo, da bi čim bolj zmanjšali uporabo plastike in živilske 
odpadke. Našo misijo zmanjšanja odpadkov za dolgoživost našega planeta, naših ljudi in skupnosti, v 
katerih živimo in delamo, podpiramo z ustvarjanjem kakovostnih, trajnih izdelkov za večkratno uporabo, 
izdelanih tako, da prestanejo preizkus časa.  

Za Univerzalno kuhinjsko posodo Tupperware velja garancija podjetja Tupperware, ki krije napake 
materiala ali proizvodne napake, ki se lahko zgodijo ob uporabi izdelka skladno z navodili in ob normalni 
uporabi v gospodinjstvu. 

Garancija ne krije škode na izdelku, ki je posledica malomarne ali napačne uporabe, kar lahko vključuje 
pregrevanje, madeže in praske na notranji ali zunanji površini, ter kakršnekoli udarce, ki so posledica 
padca na tla. 

Če za vaš izdelek velja garancija, za celoten opis jamstva upoštevajte pogoje garancije, ki se 
uporabljajo v vaši državi. 

Izdelek Tupperware je namenjen večkratni, ponovni uporabi. Če je vaš izdelek iz kateregakoli razloga 
poškodovan in zanj več ne velja garancija, ali če izdelka ne potrebujete več, ravnajte odgovorno in ga 
reciklirajte. Sporočite nam, ali vam lahko pri tem kako pomagamo. 

www.tupperwarebrands.si
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