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Ovnfast fad
Produktinformationda

Kære kunde!
Dit nye ovnfaste fad af keramik i moderne støbejernslook egner sig til tilbered-
ning af madretter i ovnen ved maks. 220 °C samt til brug i mikrobølgeovenen. 
Du kan både bage/ovnstege og servere maden i fadet. 

Rengøring
Rengør fadet med varmt vand og opvaskemiddel før første brug og efter hver•
brug. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, hårde børster eller skuresvampe 
til rengøring. 

Tør derefter produktet omhyggeligt af. •

Fadet tåler også maskinopvask. •

Anvendelse

Undgå hårde stød eller slag, også når du stiller fadet fra dig. •

Fadet må ikke udsættes for meget pludselige temperaturskift. •

Stil aldrig det varme fad på et koldt, vådt eller sart underlag (fx en stenbord-•
plade). Læg evt. et skærebræt i træ e.l. under. 

Dybfrosne varer må først kommes i fadet, når de er helt optøet. •

Fadet må aldrig stilles på en kogeplade, på åben ild, i bunden af ovnen eller •
på andre varmekilder. 

Skub ikke fadet frem og tilbage på keramiske kogeplader. •
Der kan opstå skæmmende ridser og mærker! 
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Opskrift "Gratinerede græskar-gnocchi"

Ingredienser:

500 g gnocchi (fra køledisken)

400 g græskarkød (fx hokkaido eller butternut)

1 løg

3 fed hvidløg

2 tsk. tørrede krydderurter (rosmarin, timian etc.)

125 ml vand

100 g revet emmentaler

Salt & peber & muskatnød

1 spsk. olivenolie

1 spsk. græskarkerneolie

Tilberedning:

Skær løget i fine tern, og steg dem i olivenolie. Pres hvidløgsfeddene og tilsæt
dem i panden. Skær græskarret med skræl i tern, og tilsæt også dem. 

Hæld lidt vand på, og lad det hele koge igennem. Tilsæt mere vand efter behov.
Vær opmærksom på, at blandingen ikke bliver for tyndtflydende. Smag til med
salt, peber, muskatnød og de tørrede krydderurter. 

Kog nu gnocchiene i en gryde med saltvand efter anvisningen på pakken. 
Hæld vandet fra, og bland gnocchiene godt med græskarret i det ovnfaste fad. 
Drys derefter den revne ost henover, og gratinér retten i ca. 10-15 minutter i for-
varmet ovn ved 200 °C med varmluft (over-/undervarme 220 °C, gasovn trin 5). 

Dryp græskarkerneolie på retten, før den serveres.

Vi ønsker dig god appetit! 

ADVARSEL – risiko for forbrændinger

Fadet bliver meget varmt under bagning/opvarming. 
Brug altid grydelapper til at holde fast om fadet. 
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