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Fettreduceringskanna

Kära kund!

Din nya fettreduceringskanna är tillverkad av borosilikatglas av toppkvalitet. Häll upp såser, soppor
eller fonder i kannan, låt den stå en stund och häll sedan ur - fettet flyter upp till ytan och blir kvar
i kannan! 
Följ de nedanstående anvisningarna, så att du har glädje av kannan länge:

Kannan blir mycket varm när du använder den. Risk för brännskador! Håll den endast i handtaget•

och använd grytlappar för säkerhets skull.
Kannan kan lätt diskas med varmt vatten och lite diskmedel, eller i diskmaskinen. •

Använd inte skurmedel, repande rengöringsmedel eller stålull.
Spetsiga eller repande föremål kan skada glaset. Rör inte om i kannan med hårda föremål.•

Glaset tål kyla och värme. Du bör dock undvika att utsätta kannan för plötslig kyla eller•

 uppvärmning. Ställ aldrig den heta kannan på en kall eller våt yta när den är het. 
Ställ formen på en skärbräda eller liknande.
Använd inte kannan om glaset är sprucket eller skadat på ett liknande sätt. Det finns risk •

för att glaset spricker och att du skadar dig!
Du kan värma såser, soppor etc. direkt i kannan i mikrovågsugnen eller på elspisen. •

Observera dock att: 
Fettet flyter upp till ytan och täcker den varma vätskan. Därigenom kan vätskan uppnå sin 
kokpunkt utan att koka synligt. När du lyfter fettreduceringskannan kan rörelsen leda till att
vätskan kokar över explosionsartat. Samma sak gäller vid för hög värme. Det finns risk för 
skållning från den heta vätskan!
Lämna inte fettreduceringskannan utan uppsikt när du värmer den.•

Den kan inte användas på en gasspis!•

Uppvärmning på elspis: Vrid på plattan på låg värme och värm upp vätskan under omrörning.m

Kontrollera med jämna mellanrum om vätskan redan är tillräckligt varm.
Värma i mikrovågsugn: Ställ in en låg effekt och en kort tid. Vänta kort efter att du har värmtm

vätskan, luta fettreduceringskannan försiktigt och rör om i vätskan innan du tar ut kannan
ur mikrovågsugnen. På så vis undviker du att vätskan kokar över explosionsartat.
Kontrollera om vätskan redan är tillräckligt varm. Upprepa annars vid behov.
Låt den varma vätskan stå kvar i kannan en liten stund, så att fettet kan flyta upp till ytan.m
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