Zoutsteen-grillkegel voor kip
nr. 230-820

GEBRUIKSINSTRUCTIES: Om op uw zoutkegel te koken, verwarmt u deze
geleidelijk en in fasen. Verwarm bij het verwarmen van zoutkegel in een oven of
grill eerst op de laagst mogelijke stand. Verhoog langzaam het vuur tot gemiddeld 30-45 minuten tot de kegel de optimale temperatuur tussen 300°F en 400°F
(150°C und 200°C) bereikt. Als de kegel op temperatuur is gekomen, gebruik dan
hittebestendige handschoenen om je kip op de kegel te plaatsen. Bereid uw kip
volgens uw recept.
ONDERHOUD: ZOUT: Himalayazout is van nature antimicrobieel en vereist
geen reinigingsmiddelen. Was na gebruik de zoutkegel eenvoudig onder warm
water en schrob hem lichtjes met een zachte borstel of spons. Dompel de kegel
niet onder in water. Droog hem af met keukenpapier om overtollige waterzakken
in de kegel te verwijderen. Laat de kegel voor het volgende gebruik minimaal
24 uur aan de lucht drogen. Bewaar de zoutkegel tot het volgende gebruik in een
droge omgeving.
HOUDER: Laat de houder afkoelen, voordat u hem schoonmaakt. Was met water
en zeep en droog hem onmiddellijk af. GEBRUIK GEEN schurende schoonmaakproducten. Vaatwasserbestendig.
LET OP: Zoutkegel en houder zijn erg heet tijdens en direct na het bereiden.
Gebruik bij het hanteren een hittebestendige handschoen. Gebruik in de oven
een lekbak onder de kegelhouder om opflakkeringen te voorkomen.
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