
Sæt med ovnfaste glasfade
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Vigtige oplysninger

De ovnfaste glasfade er temperaturbestandige fra -40 °C •
til +300 °C. De er egnet til tilberedning og opvarmning af
madretter og kan både bruges i ovn og mikroovn. 

De ovnfaste glasfade må kun sættes i ovnen eller mikroovnen•
uden låg. Lad altid glasfadene og maden køle af, før du lægger
låg på. 
Lågene er temperaturbestandige fra -20 °C til +80 °C. 

Glasfadene må aldrig bruges over åben ild, på en kogeplade, •
i bunden af ovnen eller på andre varmekilder. 

Brug altid ovnhandsker el.lign., når du rører ved glasfadene•
efter opvarmning eller tilberedning af madvarer. Der er risiko
for forbrændinger! 

Når glasfadene skal tages ud af ovnen, er det bedst at tage•
hele bagepladen eller bageristen, som fadene står på, ud af
ovnen. På den måde kan du undgå, at glasfadene evt. glider
ud af hænderne på dig. 

Glasfadene er egnet til brug i fryseren. •

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

Glasfadene må ikke chokafkøles, når de er varme, da glasset •
i givet fald kan springe. Der er risiko for at komme til skade! 



Made exclusively for:       
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.dk

Stil aldrig de varme glasfade på et koldt, vådt eller sart•
underlag. 

Rengør glasfadene med varmt vand og lidt opvaskemiddel •
før første brug og efter hver brug. Brug ikke aggressive ren-
gøringsmidler, hårde børster eller skuresvampe til rengøring.
Tør derefter fadene omhyggeligt af. De ovnfaste glasfade
tåler også maskinopvask. Undgå dog at placere lågene
direkte over varmelegemerne. 

Sæt altid låg på, når du transporterer madvarer i glasfadene. •
Sørg dog for at holde glasfadene lige, da det ellers ikke kan
udelukkes, at der kan løbe væske ud. 

Varenummer: 344 908


