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Koperen pannen
nr. 210-949, 217-249, 217-250, 217-252, 217-310

Wetenswaardigheden

Bakken met vet en oliën

Olijfolie: bijzonder hoogwaardige, koudgeperste oliën worden aanbevolen voor 
bakken en braden, alleen dan wanneer het met een kleine vlam wordt bereid. 
Olijfolie van de eerste persing is meestal niet erg hittebestendig en verbrand al snel 
bij te veel hitte. Bij verbranding van olijfolie blijft zogeheten teerhars achter die de 
anti-hechtlaag van beklede pannen aantast.

Boter en plantaardige margarine: Ook met boter en margarine moet zuinig wor-
den omgesprongen met hitte omdat beiden snel verbranden. Bij het verhitten van 
boter of margarine vormen zich kleine luchtbelletjes waarin het water verdampt. 
Als de belletjes langzaam verdwijnen en de boter gesmolten is, moet het te braden 
voedsel in de pan gelegd worden.

Standaard plantaardige oliën: Raapzaadolie of zonnebloemolie worden aanbe-
volen bij hoge temperaturen en bij het doorbraden. Hoewel rookontwikkeling en 
daarmee oververhitting van de olie dient vermeden te worden.

Gezuiverde boter: Gezuiverde boter heeft een laag watergehalte en is daarom bij 
uitstek geschikt voor het dichtschroeien van vlees. 



Patina en de natuurlijke oxidatie van koper 

Koper oxideert als zuurstof en warmte samengaan. Liefhebbers weten juist deze 
patinaverkleuring op waarde te schatten. Zoekt u blanke en glanzende koperen 
kookspullen ga dan naar onze bistro koperonderhoudsmiddelen. De handleiding 
voor het juiste gebruik van het schoonmaakmiddel vindt u terug op de verpakking.

Stijlvol koken!

Keramische koperen pan

Gebruiksaanwijzing, onderhoudstips en algemene toelichting

De bakermat van de koperfabricage – kasteel Weitenburg

Dank u voor het kiezen van een product uit onze fabriek. Met dit exclusief, in 
Duitsland met de hand gemaakte product heeft u de eerste inductie-compatibele 
koperen pan met een keramische deklaag in uw bezit. 

Door het combineren van een voornamelijk handgemaakte, massief koperen pan 
en een speciaal ontwikkelde, uit meerdere lagen bestaande keramische deklaag en 
de inductieve laag aan de onderkant, komen we tot een symbiose van traditionele 
ambachtelijke “Made in Baden-Württemberg” en een ultramoderne oppervlak-
tetechnologie. Dit creëert nieuwe kansen in de wereld van het kookgerei. In de 
productontwikkeling gedurende een periode van ongeveer 4 jaar lag de nadruk op 
het optimaal combineren van de unieke thermische geleidbaarheid van koper en de 
voortreffelijke niet-klevende eigenschappen van een geraffi neerde, moderne kera-
mische laag, die zorg dragen voor maximale inductie.

Instructions for use

Gebruiksaanwijzing

Onze koperen pan met keramische afwerking toont zijn uitstekende eigenschappen 
in het bijzonder bij gevoelige roerbakgerechten die met zachte hand moeten worden 
klaargemaakt. Ook bij alle gerechten, die met veel aandacht moeten worden klaar-
gemaakt.  Hier toont het metaal koper door de uitstekende geleidbaarheid en een 
snelle reactie op kleine temperatuurwisselingen zich van zijn sterke zijde.

De keramische deklaag zorgt ervoor dat ook makkelijk aanklevende eetwaar en 
delicate gerechten goed kunnen losweken van de panbodem. Zo worden gerech-
ten, zoals bijvoorbeeld hittegevoelige vis, een vitaminerijke groentepan, in plakjes 

Patina und die natürliche Oxidation 
von Kupfer

Das Kupfer oxidiert bei der Reaktion mit Sauerstoff und Wär-
me. Liebhaber schätzen gerade diese als Patina bezeichnete 
Färbung. Möchten Sie blanke, glänzende Kupferkochgeschirre 
haben, verwenden Sie unser Bistro Kupfer-Pflegemittel. 
Die Anleitung zur genauen Verwendung des Pflegemittels  
finden Sie auf der Verpackung der Dose.

Braten mit Fetten und Ölen

Olivenöle: besonders hochwertige und kaltgepresste Öle 
sind zum Kochen und Braten nur dann zu empfehlen, wenn 
bei wenig Hitze gegart wird. Native Olivenöle sind meist we-
nig hitzeresistent und verbrennen bei zu starkem Erhitzen. 
Beim Verbrennen des Olivenöls bilden sich sogenannte Teer-
harze, die die Antihaftwirkung von beschichteten Pfannen 
beeinträchtigen.

Butter und pflanzliche Margarine: auch bei Butter und  
Margarine sollte mit Hitze gespart werden, da auch diese 
schnell verbrennen. Beim Erwärmen der Butter oder Mar-
garine bilden sich kleine Bläschen, in denen das enthaltene 
Wasser verdunstet. Wenn die Bläschen langsam verschwinden 
und die Butter klar wird, sollte man das Bratgut in die Pfanne 
geben.

Standard-Pflanzenöle: Raps- oder Sonnenblumenöle sind 
für hohe Temperaturen und zum scharfen Anbraten zu emp-
fehlen. Vermeiden sollte man allerdings die Rauchentwicklung 
und damit die Überhitzung des Öls.

Butterschmalz: Butterschmalz hat einen geringen Wasser-
anteil und ist daher bestens zum scharfen Anbraten von  
z. B. Fleisch geeignet.

Wissenswertes

Kupfermanufaktur Weyersberg GmbH | Schloß Weitenburg 
Gebäude unten links | Weitenburg 1 | 72181 Starzach
Fon: 07457 931830-0 |  E-Mail: info@kupfermanufaktur.com

Auf den Pfannenkörper einschließlich des Griffes gewähren 
wir Ihnen eine lebenslange Garantie auf Materialfehler. Auf 
die Keramikbeschichtung und auf die Induktionsschicht  
gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren. 

Die Garantie gilt ausdrücklich nicht bei unsachgemäßem 
Gebrauch durch Überhitzen, arbeiten mit metallischen Ge-
genständen oder durch sonstige Zweckentfremdungen der 
Pfanne. Für Garantieansprüche benötigen Sie den Kaufbeleg 
und das darin enthaltene Kaufdatum.

Garantie

Reklamationen
Senden Sie Ihre Reklamation mit einem kurzen Begleitschreiben 
und Ihrer genauen Adresse, sowie einer Telefonnummer an die un-
ten angegebene Adresse. 
Bitte senden Sie die Warensendung grundsätzlich nicht unfrei,  
da wir bei solchen Sendungen die Annahme verweigern. Bei be-
rechtigten Reklamationen erstatten wir Ihnen die Versandkosten.

Weyersberg
kupfer
manu
faktur

Keramik-
Kupferpfanne
Gebrauchshinweise, Pflegeanleitung  
und allgemeine Hinweise
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gesneden vlees of zelfs een paella, tot in de kleinste details bereid. We raden onze 
pan daarom in het bijzonder aan voor meel- en eier- producten, en voor vis- en 
groentegerechten.

Door de hoge thermische geleidbaarheid, moet snel aanbrandend vlees of perma-
nent hoge temperaturen in de kookpan zien te worden vermeden. Door de snelle 
warmteoverdracht wordt de pan bij een maximale oventemperatuur zeer snel heet, 
wat kan leiden tot “het verbranden” van de eetwaar.  Dan kan het gebeuren dat de 
pan ”kromtrekt” en de keramische deklaag oververhit raakt. Door oververhitting 
van de anti-kleefl aag neemt de kwaliteit sterk af en past de body niet goed meer op 
de kookplaat.

Het beste kookresultaat met de keramische inductie koperen pan kan worden be-
reikt bij lage tot middelhoge temperaturen. In dit temperatuurgebied bereikt u niet 
alleen betere, vitamine-sparende kookresultaten maar verlengt u ook de levensduur 
van uw pan. Vaak belooft de reclame een pan - het maakt niet uit wat voor soort 
materiaal - die net zo geschikt is voor alle gerechten. Elke goede kok met een 
diepgaande kennis van voedsel en kookgerei materialen is zich ervan bewust dat 
elk soort materiaal zijn specifi eke voordelen heeft en omgekeerd nogal goed en 
dan weer ongeschikt is voor sommige gerechten. Zo is bijvoorbeeld gietijzer goed 
voor snel dichtschroeien, koper is dan weer ideaal voor mild koken. Wanneer u dit 
ter harte neemt als u de pan gebruikt, verbetert u niet alleen het kookresultaat maar 
verlengt u ook de levensduur van uw pan. Verhit de pan niet zonder iets erin, het 
resultaat is dan bij high-performance kookplaten, zoals bijvoorbeeld in de high-per-
formance inductiekookplaten, een snelle oververhitting van de pan.

Let op

We maken gebruik van massieve, met de hand gegoten messing handgrepen. Deze 
warmen zich op tijdens het bakken en koken.
Daarom adviseren wij het gebruik van ovenwanten of ander vuurbestendig keuken-
textiel met isolatie-functie.

Gebruiksaanwijzing

In uw nieuwe keramische koperen pan kunt u gerechten bereiden met weinig vet. 
Echter u moet niet helemaal afzien van vet, omdat dit meestal een negatief effect 
heeft op het bakresultaat. Als u het vet, dit geldt met name voor vloeibare braad-
olie, in de koperen pan verhit, stroomt de olie naar de randen van de pan. Dit is een 
normaal proces en is geen reden tot klagen. Door het verdraaien van de pan of door 
middel van stroperige (taaie) vetten kunt u dit voorkomen of minimaliseren.

Let bij het gebruik van olijfolie op want dit heeft vaak een laag kookpunt en ver-
brandt vrij snel. Als u toch olijfolie wilt gebruiken bij het bakken hou dan rekening 
met lagere baktemperaturen.
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Bij gebruik van de oven mag de temperatuur niet hoger zijn dan 250 graden. 
Vermijd langdurig koken in de bakoven van meer dan een uur bij temperaturen van 
boven de 200 graden. Langdurige grote hitte in de oven beïnvloedt de anti-hechten-
de werking van de pan.

Gebruik geen metalen spatel en snij niet met een mes in de pan; zeker niet als die 
heet is. Niet slaan met een hard voorwerp op de bovenrand van de pan, dit kan lei-
den tot inkepingen of zelfs tot het afbladderen van de inkeping of zelfs afbladderen 
van keramiek.

Product van het Jaar 

Tips voor het bakken in onze keramische koperen pan

•  Giet altijd het vet of de olie in een koude pan en verwarm de pan dan  alleen nog 
maar op

•  Draai de vlam op tijd terug zodra het vet of de olie duidelijke strepen gaat vormen 
en gemakkelijk verdampt. Leg eerst de etenswaar in de pan.

•  Als het eten klaar is haalt u dit met een siliconen of plastic spatel uit de pan.

Onderhoud
Spoel de pan met heet water en gebruik een sponsje of borsteltje. Meestal is dit 
voldoende om het schoon te krijgen.

Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol of andere krasmiddelen. Hierdoor kunnen 
kleine scheuren of krassen ontstaan, die op middellange termijn de anti-hechtende 
werking van de pan beïnvloeden (dit geldt voor alle keramisch PTFE gecoate, en 
geëmailleerde pannen). Voel je vrij om een mild schoonmaakmiddel te gebruiken 
maar dit is vaak niet eens nodig om het schoon te krijgen.

Wacht totdat de braadpan enigszins is afgekoeld maar die eigenlijk liever nog warm 
is, dan lukt het schoonmaken zelfs met een papieren handdoekje door het gewoon 
af te vegen. Vermijd het schoonspoelen in de vaatwasser, want door de vele alkali 
heeft dit negatieve invloed op het anti-adhesie effect van de pan en de braadeigen-
schappen. 




