
www.adamar.pl                     Radość gotowania

Szanowni Klienci!
Nabyte  przez  Państwa  nowe  naczynie  do  gotowania  firmy  Fissler  jest  produktem
wysokiej jakości, wyprodukowanym ze stali  nierdzewnej 18/10 o wysokiej jakości .
Naczynie to, dzięki trwałemu materiałowi i doskonałej produkcji, praktycznie się nie
niszczy. Długoletnie doświadczenie marki Fissler, zastosowanie najnowocześniejszych
technologii i liczne zalety produktów, stwarzają znakomite warunki dla wielu osiągnięć
kulinarnych. 
Jeżeli  gotowanie  sprawia  Państwu  przyjemność,  jeżeli  chcą  Państwo  ułatwić  sobie
pracę  w  kuchni  lub  jeśli  ważne  są  dla  Państwa  urozmaicone,  smaczne  i  zdrowe
potrawy,  niniejsze  urządzenie  do  gotowania  ze  stali  nierdzewnej  firmy  Fissler  z
pewnością w pełni Państwa usatysfakcjonuje. 

Najważniejsze zalety urządzenia do gotowania firmy Fissler

• Garnki  posiadają  dobrze  zamykające  się  pokrywy,  co  umożliwia  przyrządzenie
potraw przy użyciu niewielkiej ilości wody i oszczędności energii.

• Dzięki  specjalnemu kształtowi  krawędzi  przelewanie  i  wylewanie  następują  bez
najmniejszego problemu.

• Ergonomicznie  uformowane  uchwyty  zapewniają  bezpieczne  chwytanie  i
przenoszenie.

• Specjalna obudowa zapewnia szybki pobór ciepła oraz jego równomierny rozkład i
magazynowanie.
 

• Naczynia do gotowania firmy Fissler mogą być stosowane na kuchenkach gazowych
(za wyjątkiem garnków z uchwytami z tworzywa sztucznego bez ochrony przed
płomieniem) oraz na kuchenkach elektrycznych (z płytą  stalową lub ceramiczną).
Jeżeli  Państwa  naczynie  do  gotowania  posiada  na  dnie  napis  „Induction”  lub
uniwersalne dno CookStar nadające się do wszystkich typów kuchenek, może być
ono stosowane również na kuchenkach indukcyjnych. 

Zanim użyją Państwo naczynia do gotowania firmy Fissler po raz pierwszy...

Właściwa  pielęgnacja  spowoduje,  że  nabyte przez Państwa naczynie  do gotowania
firmy  Fissler,  będzie  zawsze  sprawiało  Państwu  radość.  Przed  pierwszym użyciem
należy je dokładnie opłukać i wygotować z wodą i dodatkiem soku z cytryny. W celu
dalszej pielęgnacji prosimy przestrzegać naszych informacji dotyczących pielęgnacji.

O czym należy zawsze pamiętać...?

• Naczynie  do  gotowania  z  uchwytami  z  tworzywa sztucznego nie  nadaje  się  do
stosowania w piekarniku.

• Jeżeli Państwa naczynie posiada uchwyty ze stali  nierdzewnej, mogą je Państwo
stosować zarówno na kuchenkach gazowych, jak i w piekarniku. 

Podczas  gotowania  powstają wysokie  temperatury.  Proszę zawsze  pamiętać,  np.
podczas stosowania na kuchenkach gazowych lub w piekarniku, aby chronić dłonie
przed oparzeniami poprzez używanie ściereczki do chwytania garnków.
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• Podczas  stosowania  na  kuchence  uchwyty  ze  stali  nierdzewnej  nagrzewają  się
powoli. Podczas dłuższego czasu użytkowania należy zastosować ochronę dla dłoni.

• Naczynie do gotowania nie może być nagrzewane bez zawartości lub z tłuszczem
na największym ogniu dłużej niż 5 minut. W innym wypadku nastąpi przebarwienie
dna.  To  samo  dotyczy  także  całkowitego  wyparowania  cieczy  z  garnka.
Przebarwienia  wprawdzie  nie  mają  negatywnego  wpływu  na  funkcjonowanie
naczynia, jednak w przypadku ekstremalnego przegrzania dna może nastąpić jego
poważne uszkodzenie. W przypadku przegrzania nie należy zdejmować naczynia z
palnika, aby nie dopuścić do oparzeń spowodowanych rozpuszczonym aluminium.
Kuchenkę należy wyłączyć i pozostawić naczynie do wystygnięcia na palniku.
 

• Kuchenka indukcyjna: aby nie dopuścić do przegrzania naczynia w wyniku wysokiej
mocy indukcyjnej  należy przestrzegać danych użytkowych producenta kuchenki.
Nie  należy  nigdy  podgrzewać  naczynia  bez  nadzoru  bez  zawartości  lub  na
najwyższym stopniu.

• Sól należy dodawać dopiero do gotującej wody, a po dodaniu zamieszać. Dodanie
soli do chłodnej wody powoduje powstanie zbyt wysokiego stężenia soli na dnie, co
może spowodować korozję. Takie zmiany w stali nierdzewnej nie mają wprawdzie
wpływu na właściwości funkcyjne oraz gotowanie, jednak ich usunięcie jest trudne,
a czasami niemożliwe. 

• W przypadku  naczynia  do  gotowania  z  pokrywą  szklaną,  gorącej  pokrywy  nie
należy nigdy chłodzić gwałtownie zimną wodą.

• Do  smażenia  na  głębokim  tłuszczu  należy  używać  zawsze  wysokiego  garnka  i
napełniać go tłuszczem maksymalnie do połowy wysokości. W ten sposób uniknie
się przypalenia spowodowanego wydostającym się lub pryskającym tłuszczem. Nie
należy  stosować  pokrywy.  Nie  wolno  dopuszczać  do  przegrzania  tłuszczu.
Maksymalna temperatura tłuszczu wynosi ok. 200° C. Właściwa temperatura do
smażenia  na  głębokim  tłuszczu  zostaje  osiągnięta,  gdy  po  zanurzeniu  łyżki  z
drewna wokół niej tworzą się natychmiast pęcherzyki powietrza. 

• Szczelnie  zamknięta  pokrywa  podczas  stygnięcia  garnka  może  się  zassać.  Aby
zlikwidować próżnię, garnek należy po prostu ponownie ogrzać.

Aby każde danie udało się idealnie...

• Smażenie z chrupiącą skórką
Naczynie należy podgrzać bez zawartości przez ok. 2-3 minuty i dodać kilka zimnych
kropli wody. Odczekać, gdy zaczną tworzyć się bąbelki i poruszać, ponieważ wówczas
zostaje osiągnięta optymalna temperatura do smażenia. W przypadku smażenia bez
tłuszczu, mięso umieścić po prostu w garnku lub na patelni i przycisnąć. W przypadku
stosowania  tłuszczu,  najpierw  podgrzać  tłuszcz,  a  następnie  włożyć  mięso  do
naczynia.  Początkowo  mięso  przywiera  do  ścian  bocznych,  jednak  już  po  kilku
minutach samodzielnie się oddziela i można je mieszać lub odwracać.

• Sposób wykwintny: duszenie mięsa
Potrawy  duszone,  dzięki  dodaniu  wody,  smakują  wyjątkowo  aromatycznie  i
apetycznie. Można podsmażyć rolady, gulasz lub pieczeń z lub bez dodatku tłuszczu, a
na koniec dodać wodę i dusić pod zamkniętą pokrywą.  

Życzymy udanej eksploatacji.


