
Kära kund!

Din nya gratängform av porslin kan användas till både
bakning eller till t.ex. gratänger. Läs noggrant igenom
följande information om produktens användning,
rengöring och skötsel så att du får glädje av
produkten länge. Vi önskar dig mycket nöje med
produkten - lycka till!

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Användningsområde

Gratängformen kan även användas i ugn i max. +230 °C.
Du kan även använda gratängformen i mikron. Använd
inte produkten för andra ändamål.

Rengöring och skötsel
Diska gratängformen innan du använder den första•
gången. Diska den sedan efter varje användningstill-
fälle. Använd hett vatten och ett milt diskmedel.
Använd inte aggressiva rengöringsmedel och inga
hårda borstar eller skursvampar.  
Torka sedan av gratängformen ordentligt. 
Gratängformen kan även maskindiskas.

Trästället bör dock diskas för hand.  •
Trästället tål inte att diskas i diskmaskin.

Vi rekommenderar att du regelbundet behandlar
träställets trädelar med olja, så att du länge har
glädje av produkten. Så här gör du:

Torka av trästället med varmt vatten och en trasa. 1.
Tillsätt lite milt diskmedel vid behov. Trästället får
inte läggas i blöt i diskvatten och inte diskas under
rinnande vatten. Låt trästället torka ordentligt i
upprätt position. 

Applicera några droppar matolja eller linolja (finns2.
i fackhandeln). Smörj in trät med olja med hjälp 
av en pensel eller en luddfri trasa. Torka av över-
skottsolja med en trasa. Bred sedan ut trasan 
på tork, eftersom den kan fatta eld om den läggs
ihop.

Låt oljan sugas upp ordentligt av trät innan du 3.
använder trästället igen. Lägg ett underlägg under
trästället vid behov för att undvika fläckar på
underlaget.

Användning

Ställ alltid gratängformen på ett lämpligt underlägg•
eller på trästället om den är het. 

Gratängformen får inte utsättas för plötsliga tempe-•
raturskillnader. Ställ t.ex. aldrig den heta formen 
på kalla, våta eller ömtåliga ytor (t.ex. bänkskivor i
sten). Ställ formen på en skärbräda eller liknande.

Undvik hårda stötar mot formen.•

Lägg inte ner djupfrysta livsmedel i formen förrän •
de har tinat helt.

Ställ inte gratängformen på spisplattor, över öppen•
eld, på botten av ugnen eller på andra värmekällor.

Flytta inte gratängformen fram och tillbaka över •
en ceranhäll. Den kan då efterlämna fula spår.

VARNING för brännskador!

Formen blir mycket varm när du bakar.•
Använd alltid grytlappar eller grytvantar
när du tar ut formen ur ugnen! 

På grund av sin storlek blir gratängformen•
rätt tung och svårhanterlig när den är full.
Vi rekommenderar att du alltid drar ut
gallret ur ugnen tillsammans med den
varma formen när du tar ut den så att 
den inte glider ur händerna på dig.
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