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Opbevaringsbøtter
Produktinformation

Vigtige oplysninger
Opbevaringsbøtterne er – uden låg – temperaturbestandige fra –30 til 110 °C.•
De er egnede til opvarmning af mad, men ikke til madlavning. Vær
opmærksom på, at olie bliver varmere end vand ved opvarmning i mikroovn.

Pas på, at opbevaringsbøtterne ikke bliver overophedet. Varm kun madvarer op ved lav
effekt og i kort tid i mikroovn. Gentag evt. opvarmningsproceduren, hvis maden ikke er
blevet tilstrækkelig varm. 

Låget må ikke være lukket under opvarmning. Åbn clipslukningerne, og lad låget ligge•
løst på opbevaringsbøtten. 

Opbevaringsbøtterne må aldrig stilles til opvarmning over åben ild, på en kogeplade, •
i bunden af ovnen eller på andre varmekilder. 

Brug altid ovnhandsker el.lign., når du tager fat i opbevaringsbøtterne efter•
opvarmning af madvarer. Vær meget forsigtig, når du transporterer varme
madvarer i en opbevaringsbøtte, herunder især suppe el.lign.: Løft og bær 

altid opbevaringsbøtten med begge hænder, så indholdet ikke skvulper over. 
Fyld ikke for meget i opbevaringsbøtten, så maden ikke løber over. 
Sørg for, at silikonekanten er foldet helt ud, og pas på, at den ikke bukker sammen, og at
opbevaringsbøtten ikke vælter. Undgå også at lægge bestikket fra dig på silikonekanten,
da kanten i så fald kan bukke sammen, og det varme indhold kan løbe ud.

Selvom låget på opbevaringsbøtterne er udstyret med en tætningsring, kan det ikke•
 udelukkes, at flydende fødevarer som fx suppe evt. kan løbe ud. Stil derfor altid opbeva-
ringsbøtterne med låget opad. 

Opbevaringsbøtterne er egnet til brug i fryseren. •

Skær ikke i madvarer nede i opbevaringsbøtterne, og brug ingen spidse eller•
skarpe redskaber, da opbevaringsbøtterne tager skade af det.

Opbevaringsbøtterne, lågene og bestikket tåler maskinopvask; undgå dog at•
 placere dem lige over varmelegemerne. 

Rengør opbevaringsbøtterne og bestikket med varmt vand og opvaskemiddel før første•
brug og efter hver brug. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller skuresvampe til ren-
gøring. 

Tætningsringene kan tages – forsigtigt – ud af lågene for ekstra grundig•
rengøring. Sæt dem først på igen, når alle delene er helt tørre. 

Fødevarer, der indeholder meget farve (fx gulerødder), kan misfarve overfladen på opbe-•
varingsbøtterne. Disse misfarvninger er ikke sundhedsskadelige, ligesom de heller ikke 
påvirker opbevaringsbøtternes kvalitet eller funktionalitet. 

Anbring aldrig tunge genstande oven på en fyldt opbevaringsbøtte. •
Den må ikke trykkes sammen! 
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