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VitaVerdeTM yanmaz, yapişmaz mutfak eşyalari
tanitma ve kullanma kilavuzu

Tebri̇kler!

Bir VitaVerdeTM satın aldınız, artık yeni pişirme eğlencesi başlayabilir.
Pişirme gerecinizin uzun ömürlü olmasını garantilemek için sizin için birkaç ipucumuz var, bunları yeni ilişkinize 
bir yatırım olarak görün. Çok uzun bir liste gibi gözükebilir ancak hepsi çok mantıklı.

Üç adımda VitaVerdeTM kullanımı

1. Isı ayarları çok önemlidir. Protein açısından zengin yiyecekler için düşük ısı ayarlarını tercih edin. Yemekleri 
tavada çevirmek veya esmerleştirmek için kısa süreli olarak yüksek ısı kullanın.

2. Az ölçüde yağ veya margarin kullanmanız, yemeğinize ekstra tat ve lezzet katmak için önerimizdir.
3. Kolay temizlenir. En iyi sonuç iç in elde yıkama önerilir. 

VitaVerdeTM bakim ve kullanim tali̇matlari

1. Önemli Tedbirler

Ürünü kullanmadan önce emniyet bilgilerinin tamamını dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okuyun!

• Yemek pişirirken çocukların ocağın etrafında olmalarına izin vermeyin.
• Hasarları önlemek için sıcak kapları tutarken çok dikkatli davranın.
• Güvenlik sebebiyle yemek pişirme gereçlerini asla gözetimsiz bırakmayın ve kulplarının ocak kenarlarından 

dışarıya uzanmadığından emin olun. 
• Kulpları, direkt sıcak ocak üzerine tutmayın, yoksa gereğinden fazla ısınabilirler.
• Pişirme gerecinizin kulpları, ısı transferini en aza indirmek için yapılmıştır. Ancak uzun süren yemek pişirme 

süreci sırasında kapak ve kulplar ısınabilir. Kapakları açarken veya kulplarından tutarak kaldırırken dikkatli 
olun. Kulpların ısınmadığından emin olmak için hafifçe dokunun. Gerekli olduğunda fırın eldiveni veya tutacak 
kullanın.

• Sıcak bir fırından tencereleri çıkarırken daima fırın eldiveni kullanın.
• Bakalit veya paslanmaz çelik kulplu ve/veya cam kapaklı ürünlerde fırına koymadan önce mutlaka ısı 

dayanıklılığını kontrol edin.
• Mikrodalga fırınlarda kullanmayın.

2. Kullanım Kılavuzu

İlk Kullanımdan Önce

• Ambalaj malzemesinin ve etiketlerin tamamını çıkarın  
(lütfen uygun bir şekilde çöplerin geri dönüşümünü sağlayın)

• Ilık köpüklü suda yıkayın; durulayın ve yumuşak bir bezle güzelce kurulayın.
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Pişirme:  

VitaVerdeTM ürününüzün eğrilmemesi için sırasıyla talimatlar:
• Hiçbir zaman boş bir tavayı sıcak ocakta bırakmayın. Bunu yapmanız hem tavanıza hem de ocağınıza kalıcı 

bir şekilde zarar verecektir.
• Bir tavayı önceden ısıtırken, asla gözetimsiz bırakmayın.
• Tavayı kuru olarak ısıtmayın.
• Sıcak tavaları hemen soğuk suya tutmayın. Kendiliğinden soğumaya bırakın.

En iyi pişirme ve kızartma sonucu için talimatlar:
• Tüm pişirme ürünlerinde ocak büyüklüğü ile pişirme gerecinizin uygunluğuna dikkat ediniz.
• Gazlı ocaklarda, çıkan alevin tava veya tencerenin tabanından büyük olması ürünün kulplarının yanmasına, 

ürün içerisindeki yiyecek maddelerin tutuşmasına sebep olabilir.
• Yiyecekleri ılıtmak, kısık ateşte pişirmek veya nefis soslar hazırlamak için düşük ısı kullanın.
• Isı ayarları çok önemlidir. Daha düşük ısı ayarları, sadece enerji tasarrufu için değil aynı zamanda tavanın çok 

ısınmasını önlemek için de iyidir. Seramiklerin niteliği, ısıyı daha etkin bir şekilde tutar ve dağıtır böylece bazı 
protein bakımından zengin yiyeceklerin daha hızlı pişmesine yardımcı olur.

• Yemek kaplarınızı temizlemek için bulaşık makinenizi kullanmayın.
• İndüksiyonlu ocaklarda (lütfen pişirme gerecinizin indüksiyon uyumunu kontrol edin) ve gazlı ocaklarda 

pişirme gereci çok hızlı ısınır; bu sebeple yüksek ısı kullanırken çok dikkatli olun.   

En iyi yemek sonucunu elde etmek için talimatlar:
• Daima temiz bir tava ile pişirmeye başlayın. Ürünü kullandıktan sonra yumuşak bir bezle veya süngerle 

dikkatlice yıkayın ve tavanızı saklamadan önce pişirme yağı ve yemek izlerinin tamamının çıktığından emin 
olun.

• Pişirmeye veya kızartmaya başlamadan 10 dakika önce yiyecekleri buzdolabından çıkarın.
• Tavayı yere düşürmeyin, tavanızı eğip bükmeyin. Bu ve bunun gibi seramik yapışmaz kaplamaya zarar 

verecek her türlü hareketten kaçının. Sonucunda yapışmazlık özelliği azalabilir.
• Yapışmazlık özelliğini kaybetmemesi için eğrilmemesine özen gösterin.
• Tavanızı önceden ısıtmayı unutmayın ve yiyecekleri tavaya koymadan önce bir dakika için yağın ısınmasını 

bekleyin.
• Pişirme sırasında yiyeceklerin tavaya yapışması durumunda, yiyeceğin tavaya yapıştığı kısma bir miktar su 

koyun. Tavayı bu şekilde nemlendirmek, tavaya yapışmış olan yiyeceği kaldıracak şekilde bir buhar patlaması 
yaratacaktır. 

• Not: Bir süre sonra yapışmaz özelliğin azalması normaldir. Yapışmaz yüzeyin pişirme esnasında uzun süre 
yüksek ısıya maruz kalması yiyecek ve yağların karbonizasyonu nedeniyle bu süreci hızlandırılabilir. Patentli 
ThermolonTM yapışmaz teknolojisi, bir güvenlik özelliği olarak kısa süreler için 450°C/850°F’ye kadar kazara 
olan aşırı ısınmaya dayanabilir. Bu da kazara tavanızı aşırı derecede ısıtırsanız hiçbir toksik dumanın ortaya 
çıkmayacağı anlamına gelir. Ayrıca kaplamanın kendisi kaplamanın kendisi kabarmaz veya soyulmaz. 
Yapışmazlık azalmaya başladığı zaman kalın yüksek yoğunluklu seramik astar tavanın, dökme demir emaye 
tavalar gibi kullanılmasına olanak sağlayacaktır.             

Pişirme sıvı ve katı yağları:
• Size sıvı yağ veya margarin kullanmanızı öneriyoruz. Unutmayın ki bazı sıvı ve katı yağlar, daha düşük 

derelerde yanar. Katı ve sıvı yağlar çeşitli derece aralıklarında iyi sonuç verir. Zeytinyağı veya hindistancevizi 
yağı tavsiye ediyoruz; bu yağlar, hem daha sağlıklıdır hem de oldukça yüksek bir yanma noktasına sahiptir.

• Tavanızın mükemmel ısı iletkenliği ve ThermolonTM tabakası nedeniyle yiyecekler ve yağlar oldukça hızlı bir 
şekilde karbonlaşır. Bu nedenle daima düşük ve orta ısıda yemek pişirin ve yüksek ısıyı sadece kızgın tavada 
çevirmek veya esmerleştirmek için kullanın.

• Sıvı yağ spreyleri kullanmayın. Bu spreyler, her çeşit yemek kabından çıkarılması zor kalıntıların toplanmasına 
sebep olur.

• Sıvı yağ uygularken yağı tavanın yüzeyine daima eşit sürün.
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Mutfak eşyaları:
• Herhangi bir yapışmaz yüzeyde asla metal malzemeler kullanmayın. Tavanın ömrünü uzatmak için plastik, 

lastik veya tahta malzemelerin kullanılması önerilir.
• Yiyecekleri tavadayken kesmeyin.

3) Bakım ve Temizleme:
• Her kullanımdan sonra tavayı soğumaya bırakın ve daha sonra güzelce temizleyin.
• Sıcak bir tavayı suya daldırmak, tamiri mümkün olmayan biçimsel bozulmalara yol açabilir.
• VitaVerdeTM ürününüzün temizlenmesi oldukça kolay ve elverişlidir. Bulaşık makinesi kullanımı durumunda, 

seramik yapışmaz kaplamaların yapışmaz özellikleri suyun sertliği ve genellikle bulaşık makinelerinde 
kullanılan agresif alkalin deterjanlar nedeniyle bozulabilir. Tavanızı korumanız için tavanızı sadece ılık, 
köpüklü suda yıkamanızı tavsiye ederiz. Durulayın ve yumuşak bir havlu veya mutfak beziyle kurulayın.

• Yün veya naylon ovma bezleri kullanmayın. En iyi sonucu almak için yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.
• Fırın temizleyicisi veya aşındırıcı ya da klor ağartıcı içeren herhangi bir temizleyici kullanmayın.
• Yapışmaz kaplamayı kazımayın. Eğer yapışmaz kaplamanız üzerindeki siyah birikintiler oluşursa bu durum 

muhtemelen yapışmaz yüzeyin bozulabilir katı ve sıvı yağlarla pişirme esnasında yüksek ısıya uzun süre 
maruz kalmasından kaynaklanmıştır. Bu, karbonlaşan sıvı ve katı yağ tabakaları oluşturabilir. Bu faktörler, 
yapışmazlık performansının kaybını hızlandıracaktır. Böyle bir durumda yiyecekleri boşaltın, tavayı kısmen 
ılık su ile doldurun ve hızlıca kaynamasına olanak sağlayın. Daha sonra ocağı kapatın ve tavayı soğumaya 
bırakın. Tavanın soğumasının ardından yanmış yiyecekler kolayca silinecektir. Daha zorlu yanıklar için, tavayı 
birkaç saat için köpüklü suda iyice ıslatın ve sonrasından yumuşak bir bezle temizleyin.     

Yapışmazlığa zarar verecek herhangi bir aşındırıcı temizleyici, sert ovma bezleri veya çelik teller 
kullanmayın:
• Saklamak üzere kaldırmadan önce tavanın temiz olduğundan emin olun.
• İnce yüzey çizikleri ve renk solmaları normaldir. Siyah kaplı kaplamalar ve ThermolonTM’un tek farkı, leke ve 

diğer izlerin açık yeşil ThermolonTM yüzeyinde daha görünür olmasıdır.
• VitaVerdeTM ürününüzün seramik ocak üstü yüzeyini bozmaması için ürünün tabanının döküntülerden arınmış 

olmasına dikkat edin.
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