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bewaarschaal
Groente en fruit op natuurlijke manier bewaren

De bewaarschaal
CeraNatur®

De Denk bewaarschaal is gemaakt voor het bewaren van groenten en fruit op een 
natuurlijke manier. Hij is gemaakt van ademend CeraNatur® keramiek. De be-
waarschaal beschermt tegen licht en zorgt voor een goede luchtcirculatie, er wordt 
geen condensatie gevormd. Keramiek absorbeert geen geuren en geeft er ook geen 
af.

De bewaarschaal wordt met de hand gemaakt in onze werkplaatsen in Coburg en 
zijn van zeer hoge en stabiele kwaliteit. Om de ondergrond te beschermen, is de 
schaal voorzien van vilten glijders op aan de onderkant.

Er worden twee inzetbare verdeelstukken van natuurlijk, massief beukenhout 
meegeleverd. Dit creëert vier bewaarvakken in de bewaarschaal Als slechts één 
verdeelstuk afzonderlijk in de schaal wordt geplaatst, kunnen twee grotere vakken 
worden ingedeeld. Het hout komt uit Frankische bossen en is PEFC-gecertificeerd.

Wij leveren er een afdekking bij met ingenaaide snelbinder van hoogwaardig 
linnen uit Oberlausitz.  Dit linnen wordt gekenmerkt door een snelle opname van 
vocht en een snelle vochtafgifte.
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Op natuurlijke manier bewaren
De bewaarschaal wordt beschermd tegen licht en zo koel mogelijk in de keuken, 
in de voorraadkast of in de kelder geplaatst. De schaal is bedoeld voor het een tot 
twee weken bewaren van eetwaren.

De inzetbare beukenhouten plankjes bieden de keuze uit verschillende indelingen. 
Beukenhout is erg hard en is ideaal voor gebruik in direct contact met voedsel, 
zodat wortels ongestoord naast uien of aardappelen kunnen liggen. De bewaarde 
etenswaren moeten droog en schoongemaakt zijn.

Let op, dat er geen rotte stukken bij zitten. Elke twee tot drie dagen moeten de 
opgeslagen etenswaren worden gecontroleerd. Rotte stukken moeten worden ver-
wijderd.

Bewaar appels alleen voor een korte tijd samen met ander fruit en andere groen-
ten. Bij langer bewaren moeten appels alleen worden opgeslagen. Verschillende 
appelsoorten kunnen wel samen worden bewaard.

Verzorging & Gebruik
CeraNatur®
Voor de bewaarschaal hebben we een ademende versie van ons keramiek ontwik-
keld.
Daardoor wordt de luchtcirculatie verbeterd.
Tegelijkertijd is deze keramiek echter niet waterdicht.

De kleur van de keramische is veranderlijk in beige tinten.. Waarbij op het stuk 
donkere en lichtere gebieden elkaar kunnen afwisselen. Zelfs zwarte spikkels kun-
nen voorkomen.
Deze individuele eigenaardigheden benadrukken de natuurlijke productie en zijn 
geen reden tot klagen.

Behandeling van de houten verdeelstukken
Het onbehandelde beukenhout kan door vocht of druk vervormen.
Dit is een natuurlijk proces en geen reden tot klagen.

Daarom raden we aan de plankjes voor gebruik twee keer met olijfolie aan alle 
kanten (ook aan de randen) dun in te wrijven. Dit vermindert de mogelijke hout-
vervorming en verhindert, dat vuil in het hout kan doordringen.
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Reiniging
De keramische schaal kan worden gereinigd met water, borstel en afwasmiddel. 
Daarna moet hij ongeveer twee dagen in de lucht uitdrogen.

De linnen afdekking kan op 60 ° C in de wasmachine worden gewassen. Het is 
niet geschikt voor het drogen in de wasdroger.

De met olijfolie ingewreven houten verdeelplankjes kunnen  afgeveegd worden 
met een vochtige doek. Voor het drogen worden ze op een plat oppervlak op de 
zijkant gelegd of in elkaar gestoken.




