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Multifunctionele emaillen bakjes
nr. 231-388, 231-387, 231-386, 231-385, 231-374

De emaillen deklaag van deze schaal is zeer krasvast, smaakloos en chemisch 
neutraal, ongevoelig voor zuren en basen en hittebestendig.

Volg alstublieft bij gebruik de volgende richtlijnen op:
• Deze schaal is temperatuurbestendig tot 400°C en bedoeld voor gebruik in de 

oven. Gebruik het artikel alleen voor voedsel.
• Het kunststoffen deksel van sommige uitvoeringen dient alleen om de schaal 

af te dekken bij het bewaren van voedsel, bijvoorbeeld in de koelkast. Het 
kunststoffen deksel is niet hittebestendig, maar kan tot -20°C gebruikt worden.

• Vet deze schaal licht in met boter, margarine of een andere geschikte substan-
tie voor u hem in de oven zet. Doe zo nodig lichtjes wat bloem op het opperv-
lak.

• Deze schaal geleidt warmte veel beter dan een object van glas of porselein. Ga 
voorzichtig om met warme schalen en gebruik altijd pannenlappen.
Er bestaat risico dat u zich verbrandt!

• Plaats altijd warme schalen op een geschikt, hittebestendig ondergrond.
• Houd altijd de bodem van de schaal en de bakplaat schoon! Til de schaal altijd 

op! Het schuiven over de aanrecht kan anders krassen of schade veroorzaken.
• Laat na het bakken de schaal en inhoud kort afkoelen, zodat het gebakken 

voedsel gemakkelijk van de schaal kan loskomen. Dit maakt het makkelijker 
om het voedsel uit de schaal te halen.

• Verwarm de schaal niet zonder inhoud en laat hem niet oververhitten.



• Stel de hete gerechten niet bloot aan temperatuurschokken, b.v. door hem heet 
op een koude of natte ondergrond te zetten of door hem af te koelen met koud 
water. Zet de gerechten ook niet direct uit de koelkast of vriezer in een hete 
oven of op een hete kookplaat om bewaard voedsel op te warmen. Daardoor 
kan de emaille laag barsten of afschilferen.

• Als u een opbergdoos met aromaklep hebt gekocht, volg dan deze instructies 
voor het openen/sluiten van het deksel:  

      1. Deksel erop doen      2.  Deksel geurdicht           3. Deksel openen
afsluiten   

Schoonmaken en onderhoud

• Maak de schaal voor het eerste gebruik schoon en in het algemeen na elk 
gebruik met heet water en een mild afwasmiddel.

• Maak de schaal zo snel mogelijk na gebruik schoon, zodat etensrestjes geen 
tijd hebben om op te drogen. Laat de schaal echter voldoende afkoelen.

• Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen zoals staalborstels of 
sponzen, pannenschrapers, staalwol of schuursponsjes of iets dergelijks om de 
schaal schoon te maken. Dit kan het oppervlak beschadigen en zijn glans 
verliezen.

• Verwijder hardnekkige of aangebrande vervuiling na het weken met afwasmid-
del en een zachte spons en een afwasborstel.

• De schaal kan in de vaatwasser worden gereinigd, maar we raden toch aan om 
hem voorzichtig met de hand schoon te maken, zodat de typische glans van het 
geëmailleerde oppervlak behouden blijft.

• Door metalen afschuring kunnen zwarte strepen op het oppervlak veroorzaken. 
Gebruik een in de handel verkrijgbare emaillereiniger om dergelijke vlekken te 
verwijderen.

• Als de schaal krassen heeft, heeft dit alleen invloed op het uiterlijk, maar de 
schaal kan onbeperkt gebruikt worden.

• Droog de schaal direct na het afwassen om kalkaanslag te voorkomen. 
Eventuele kalkvlekken verwijderen met azijnwater.

• Bewaar de schaal op een droge plaats.

 Sollten Sie eine Aufbewahrungsdose mit Aromaventil erworben haben, dann
bitte diese Hinweise zum öffnen/schließen des Deckels beachten:

Reinigung und Pflege
 Reinigen Sie das Geschirr vor dem ersten Gebrauch und generell nach jedem

Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel.
 Reinigen Sie das Geschirr möglichst bald nach Gebrauch, damit Speisereste

keine Zeit haben anzutrocknen. Lassen Sie das Geschirr aber ausreichend
abkühlen.

 Verwenden Sie zum Reinigen des Geschirrs keine Scheuermittel und keine
scharfen oder spitzen Gegenstände wie Drahtbürsten oder –schwämme,
Topfkratzer, Stahlwolle oder Scheuerschwämme oder ähnliches. Dadurch
kann die Oberfläche beschädigt werden und Ihren Glanz verlieren.

 Entfernen Sie hartnäckige oder angebrannte Verschmutzungen nach
einweichen mit Spülmittel und einem weichen Schwamm und einer
Spülbürste.

 Das Geschirr kann in der Spülmaschine gereinigt werden, aber wir empfehlen
trotzdem die schonendere Reinigung per Hand, damit der typische Glanz der
emaillierten Oberfläche erhalten bleibt.

 Durch Metallabrieb können schwarze Spuren auf der Oberfläche entstehen.
Verwenden Sie einen handelsüblichen Reiniger für Emaille um solche
Flecken zu entfernen.

 Sollte das Geschirr verkratzt worden sein, ist dadurch nur das Aussehen
beeinträchtigt, das Geschirr kann aber uneingeschränkt weiter verwendet
werden.

 Trocknen Sie das Geschirr direkt nach dem Spülen ab, um Flecken durch
Kalkablagerungen zu vermeiden. Entfernen Sie eventuelle Kalkflecken mit
Essigwasser.

 Lagern Sie das Geschirr trocken.

1. Deckel plazieren 2. Deckel aromadicht verschließen 3. Deckel öffnen
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