
Gaminimas ketaus induose

Emaliuotas ketus yra nepaprastai tvirta medžiaga, pasižymint geromis eksploatacinėmis savybėmis ir 
attnkant modernius maisto gamybos ir ruosos reikalavimusR nkinkitės greita apkepima riebaluose stistr 
fry“), lėta gaminima troskintuve, kepkite kepsnį ar pyraga, nes kiekvienam maisto ruosimo būdui rasite 
tnkama indo formaR eetus yra tnkamas ir lėtam gaminimui, ir skrudinimui aukstoee temperatūroeeR 

eetaus indus galima drasiai naudot su bet kokiais karsčio saltniais, įskaitant indukcinę kaitlentę, taip pat 
orkaitėee ir grilyeeR eetus efektyviai islaiko karst, todėl tnka naudot su mažesne kaitra ant viryklės ir 
orkaitėeeR Jei patekala pateksite ketaus inde ir eį paliksite uždengta, maistas isliks karstas net eei kažkas 
užsimanys antros porcieosR 

eetus taip pat gali islaikyt patekalus saltusR Atvėsintas indas islaikys patekala vėsų karsta vasaros dienaR 
eetaus inda galima dėt ir į saldiklįR 

Prieš naudojant pirmą kartą

Pasalinkite įpakavimo medžiagas ir etketesR Isplaukite keptuvę karstame, muiluotame vandenyee, 
perskalaukite ir kruopsčiai nusausinkiteR Dabar eūsų keptuvė yra paruosta naudoeimuiR Jokie kit 
paruosiamieei veiksmai nereikalingiR 

Rekomendacijos dėl karščio

Le Creuset ketaus indai gali būt naudoeami su visais karsčio saltniais, įskaitant dueinę viryklę, elektrinę su 
stklo keramikos pavirsiumi arba ketaus kaitnimo elementu, stklo keramikos ir indukcinę kaitlentę, taip pat
dueines, anglimi, žibalu ar malkomis kūrenamas orkaitesR  Jei eūsų kaitlentės pavirsius stklinis, visuomet 
pakelkite keptuvę ir perneskite į kita vietaR Niekada nebraukite eos pavirsiumi, nes tai gali pažeist kaitlentę 
arba keptuvės dugnaR 

Visuomet pritaikykite degiklio dydį naudoeamai keptuveiR Tai užtkrins maksimalų efektyvuma ir apsaugos 
nuo keptuvės krastų perkaitnimo ar žalos eos rankenomsR

Ugnis turi būt sutelkta tes keptuvės viduriu ir niekada negali apimt keptuvės krastųR Ilgos rankenos turi 
būt saugiai laikomos taip, kad karsčio saltnis nebūtų tesiai po eomisR 

Karštis gaminant

Vidutnis ar mažas karsts gaminant užtkrins geriausius reuultatus, net eei ketnate kept ant riebalų ar 
skrudintR Lėtai įkaitnkite keptuvę, nes tai užtkrins tolygų karsčio pasiskirstyma bei lems gerus reuultatus 
gaminantR eai keptuvė įkaito, beveik visais atveeais gaminimo procesa galima tęst naudoeant mažesnę 
kaitraR

Didelė kaitra turėtų būt naudoeama tk tuomet, kai norite užvirint vandenį daržovėms ar makaronams virt,
arba eei ketnate sumažint sultnio ar padažo tūrįR Niekada nenustatykite auksčiausios kaitros norėdami 
įkaitnt keptuvęR eetus islaiko karst taip efektyviai, kad perkaitnus maistas prisvils arba prikeps prie 
pavirsiausR 

Aliejus ir riebalai

Emaliuotas pavirsius nėra pats tnkamiausiais gaminimui be riebalų stisskyrus grilio keptuvę)R



Jūsų pasirinktas skysts, alieeus, riebalai ar sviestas turi pilnai padengt keptuvės pavirsiųR Tik tuomet galima 
pradėt kaitnt keptuvęR Nepalikite eos be priežiūros ir neleiskite visam skysčiui ar riebalams isgaruot, nes 
tai negrįžtamai pažeis emalįR 

Jei maista ketnate gruudint, alieeaus kiekis keptuvėee negali virsyt  1/3 eos tūrioR Toks kiekis užtkrins, kad 
keptuvėee dar bus pakankamai vietos, kai alieeaus lygis pakils į eį sudėeus maisto produktusR Saugumo 
sumetmais naudokite termometra alieeuiR ead apsisaugotumėte nuo keptuvės perkaitnimo ar galimų 
liepsnų, turėkite pasiruosę dangtR 

Maisto laikymas ir marinavimas

Stklinis emalio pavirsius yra nepralaidus, tad idealiai tnka laikyt žalia ar apdorota maista, taip pat 
marinuot naudoeant rūgsčius ingredientus, pvuR, vynaR 

Naudojami įrankiai

nkekomenduoeame naudot silikoninius Le Creuset kompanieos įrankius, kurie yra patogūs ir užtkrina 
pavirsiaus apsaugaR Taip pat galite naudot medinius ir karsčiui atsparaus plastko įrankiusR Metalinius 
įrankius, sluoteles ar saukstus naudokite tk su dideliu atsargumu: nebraukite eais per emaliuota pavirsiųR 
Nestuktelėkite eais per keptuvės briaunasR 

Nenaudokite elektrinių ar įkraunamų plakiklių ir trintuvųR Jų asmenys pažeis emalįR Niekada nepeaukite 
maisto keptuvėee naudodami peilius ar kitus įrankius astriais krastaisR

Rankenos 

Naudoeimo metu ketaus rankenos, nerūdieančio plieno ir fenolio apvalios rankenėlės įkaista storkaitėee ir ant 
kaitlentės)R Visuomet naudokite sausa, stora sluostę arba orkaitės pirstnesR 

Karšta keptuvė

earsta keptuvę visuomet dėkite ant medinės lentelės, padėklo arba specialaus Le Creuset silikoninio 
kilimėlioR Niekada nedėkite įkaitusios keptuvės ant neapsaugotų pavirsiųR 

Naudojimas orkaitėje

Apvalios, euodos spalvos fenolio rankenėlės, kurias rasite ant iSignature“ linieos emaliuotų ketaus indų 
dangčių, atlaiko 250° C karstR Juodos fenolio rankenėlės ant iClassic“ linieos emaliuotų ketaus indų atlaiko 
190° C karstR Gaminius su integruotomis ketaus arba nerūdieančio plieno rankenomis galima naudot bet 
kokioee temperatūroeeR Orkaitėee nenaudokite indų su medinėmis rankenomisR 

Nedėkite ketaus indų ant orkaitės dugnoR Tai padidins temperatūra orkaitėee ir turės žalinga poveikį 
kepamam maistuiR Netraukite indų per orkaitės dugna ar grotelesR Tiesiog padėkite euos ant lentynėlės ar 
groteliųR 

Patarimai kepimui grilio keptuvėje

Grilio keptuvę galima is anksto įkaitnt, kad pavirsiaus temperatūra būtų pakankamai auksta maistui 
apskrudint ir karameliuuotR Šis patarimas netaikomas eokiems kitems gaminiamsR



Norint maista kept grilyee ir skrudint, pakankamai auksta gaminimo pavirsiaus temperatūra būtna pasiekt 
dar pries gaminimui prasidedantR Jei keptuvės pavirsius bus per saltas arba maistas bus per drėgnas, ant 
maisto neatsiras grilio griovelių žymėsR Padėkite tusčia grilio keptuvę ant vidutnės ugnies ir kelias minutes 
palaukite, kol įkaisR Į salta keptuvę nepilkite alieeaus: eis gali pernelyg įkaist ir imt rūktR

Suslapinkite pirstus ir papurtykite euos virs karsto pavirsiausR Jei vandens laseliai snypsčia ir beveik is karto 
isgaruoea, vadinasi keptuvė įkaito ir yra paruosta naudoeimuiR Jei vandens laseliai ima garuot ir nesnypsčia, 
dar siek tek pakaitnkite keptuvę ir kartokite vandens testaR eai pavirsius įkaito, papurkskite siek tek 
kepimo alieeaus arba istepkite euo pavirsių naudodami Le Creuset silikoninį sepetėlįR nkekomenduoeame 
naudot augalinį, žemės riesutų ar kukurūuų alieeųR Alyvuogių alieeus gali pernelyg rūktR 

eai ant gaminimo pavirsiaus susidarys patna, gaminimui reikės labai nedidelio kiekio alieeausR ead 
susidarytų ryskios grotelių žymės, kepamo maisto neeudinkite kelias minutesR Jei maista apversite per 
ankst, liks tk nežymios linieos, o garai nuo maisto nusės ant kepimo pavirsiausR 

ead ir kokius produktus kepate grilio keptuvėee, ant karsto pavirsiaus euos reikia dėt ganėtnai saususR Šlapi 
ar drėgni produktai neturės apkepusių linieų nuo grotelių, gali būt minkst bei turėt garinto maisto isvaiuda 
ir  skonįR Perteklinę drėgmę pasalinsite popieriniais ranksluosčiaisR Jei pageidaueate, maisto produktus galite
aptept alieeumiR Marinuot produktai taip pat turėtų būt nusausint popieriniais ranksluosčiaisR 

Patarimai kepimui/gruzdinimui riebaluose ir skrudinimui

Jei norite gamint riebaluose ar skrudint maista, eį į keptuvę dėkite tk tuomet, kai riebalai įkaitoR eeptuvę 
kaitnkite kartu su alieeumi ar riebalaisR

Tai, kad alieeus eau pakankamai įkaito, rodo lengvas raibuliavimas eo pavirsiueeR Jei naudoeate sviesta ar kitus 
riebalus, eų įkaitma rodo burbuliavimas ir putoeimasR Jei alieeus arba riebalai pradėtų rūkt, o sviestas imtų 
ruduot, vadinasi temperatūra yra per aukstaR Pries tęsiant, ea reikėtų siek tek sumažintR Greičiausias būdas
tai padaryt   kelioms sekundėms nukelt keptuvę nuo karsčio saltnioR Jei ketnate gruudint nedideliame 
kiekyee riebalų, puikius reuultatus užtkrins alieeaus ir sviesto misinysR 

Valymas ir priežiūra

Kasdienė priežiūra

Pries plaudami keptuvę, leiskite eai atvėstR

Nepanardinkite karstos keptuvės į salta vandenįR Nors Le Creuset kompanieos naudoeamas emalis yra 
tvirčiausias ir atspariausias rinkoee, tokie veiksmai vis tek gali sukelt terminį sokaR  Emalis gali sutrūkinėtR 

Jei keptuvėee liko maisto likučių, pripilkite silto vandens ir leiskite nesvarumams atmirkt 15   20 minučiųR 
Tuomet plaukite kaip įprastaR Galite naudot sepetėlį: euo pasalinsite maisto likučius ir isvalysite tarpus tarp 
griovelių grilio keptuvėeeR Nenaudokite abrauyvinių valiklių kepimo pavirsiui valytR nkinkitės nailoninius, 
minkstus sepetėlius ar kempinėlesR ead nepažeistumėte emalio, nenaudokite metalinių sveitklių ir 
agresyvių valymo priemoniųR 

Lengvas dėmes ar metalo žymes nuo metalinių įrankių galima pasalint specialiu Le Creuset indų valikliuR Jei 
euo kartas nuo karto valysite savo keptuves, eos atrodys lyg naueosR Valiklio ieskokite savo indų prekybos 
vietoeeR



Nedėkite keptuvių į spinteles ar kitas laikymo vietas, kol eos dar drėgnosR Laikykite eas sausoee, gerai 
vėdinamoee ir nuo garų apsaugotoee vietoeeR

nkeguliariai tkrinkite rankenas ir rankenėles ir, eei reikia, priveržkite easR 

Le Creuset emaliuot ketaus indai yra ilgaamžiai, bet pažeidimai gali atsirast eiems nukritus ar sutrenkus į 
kieta pavirsiųR Tokie pažeidimai nedengiami viso gyvenimo garanteosR

Plovimas indaplovėje

Visas keptuves su integruotomis nerūdieančio plieno, fenolio rankenomis ir apvaliomis nerūdieančio plieno 
rankenėlėmis galima plaut indaplovėeeR Tačiau dažnas plovimas indaplovėee gali susilpnint emalio apdailaR 
Tai nėra žalinga ir nepaveiks gaminimo reuultatųR eai naudoeatės indaplove, pries atdarydami dureles 
visuomet palaukite, kol plovimo ciklas pasibaigsR Tai užtkrins, kad keptuvės bus kruopsčiai nusausintosR 

eeptuvės su metalinėmis rankenomis gali būt plaunamos indaplovėee, tačiau tai stpriai susilpnina patnos 
formavimasiR Dėl to grilio ir kitos keptuvės turės būt tepamos alieeumi ilgesnį laikaR eeptuvių su medinėmis 
rankenomis indaplovėee plaut negalimaR 

Juodas emalis

Satno euodumo emalis naudoeamas tradicinėse, grilio, wok ir tagine keptuvėse, keptuvėse troskintuvuose, 
bei daugelyee apvalių ir ovalių troskintuvųR Juodas emalis yra glotnus, bet ne taip žvilga kaip kit, sviesesni 
baigiamieei emaliai, naudoeami indų vidueeR Jis buvo specialiai sukurtas gaminimui su aukstesne pavirsiaus 
temperatūra, o tai nėra tas pats, kaip bet kurį inda uždėt ant didesnės kaitrosR 

eetaus indai pasiekia aukstesnę pavirsiaus temperatūra tuomet, kai yra lėtai įkaitnami ant vidutnės kaitrosR
Dėl to satno euodumo vidus idealiai tnka gruudinimui, kepimui riebaluose ir skrudinimuiR 

Juodas emalis islaiko savo puikia isvaiuda ir ilgesnio naudoeimo metu leidžia susiformuot patnos sluoksniuiR 
Patna natūraliai atsiranda nuo riebalų, issiskiriančių is kepamų produktų, ir prilimpančių prie karsto 
pavirsiausR Patnos nuvalyt nereikia, nes ei pagerina gaminimo procesa ir neleidžia produktams prisvilt prie 
pavirsiausR Ji taip pat sumažina poreikį sutept kepimo pavirsių riebalaisR

eadangi gruudinimo, kepimo riebaluose ir skrudinimo metu pasiekiama aukstesnė pavirsiaus temperatūra, 
cukrūs ir kai kurie enuimai sukelia karameliuacieos procesaR Tai ne tk prisideda prie drėgmės ir skonių 
islaikymo, bet ir padeda suformuot traskia plutelę ir grilio linieas ant skrudinamos mėsosR


