
Trisluoksnis nerūdijants plienas

Le Creuset kompanijos trisluoksnės nerūdijančio plieno keptuvės pagamintos naudojant aukštąsias 
technologijas. Aliuminio pagrindas iš abiejų pusių apgaubiamas aukščiausios kokybės nerūdijančiu plienu, 
kurio sudėtyje taip pat yra specialaus magnetnio plieno, dėl kurio keptuvės tampa  tnkamos naudojimui 
ant indukcinės kaitlentės.

Keptuvė daug kartų dengiama nauju sluoksniu, nes tai užtkrina puikų karščio laidumą nuo pat pagrindo iki 
briaunos ir padeda išvengt pernelyg įkaitusių zonų. 

Kai kurie produktai padengt patvaria, neprisvylančia danga, kurios sudėtyje nėra PFOA (perfuoroktaninės 
rūgštes). Dėl to gaminimo paviršius yra ilgaamžis ir lengvai naudojamas. Teisingai naudojami produktai (ant
silpnos arba vidutnės kaitros) užtkrins puikius rezultatus, maistas neprisvils ir jį bus lengva išimt.  ie 
produktai idealiai tnka gamint sveikesnį maistą su mažesniu riebalų kiekiu.

Kiekvienos keptuvės briauna yra specialiai sukurta taip, kad apsaugotų nuo varvėjimo.

Tinka naudot ir dešine, ir kaire ranka.

Sandariai užsidarantys dangčiai tnka gaminimui su mažesniu vandens kiekiu, o toks būdas padeda išlaikyt 
vitaminus ir maistngąsias medžiagas. Daugiau informacijos kituose skyriuose.

Rankenos pritvirtntos nerūdijančio plieno kniedėmis. 

Prieš naudojant pirmą kartą

Pašalinkite įpakavimo medžiagas ir etketes, išplaukite keptuvę karštame, muiluotame vandenyje, 
perskalaukite ir kruopščiai nusausinkite. 

Jei jūsų keptuvė turi neprisvylančią dangą, rekomenduojame ją kondicionuot prieš naudojant pirmą kartą. 
Visą kepimo paviršių įtrinkite augaliniu aliejumi; tam naudokite virtuvinius popierinius rankšluosčius. 
Nuplaukite karštu vandeniu ir gerai nusausinkite. Dabar jūsų keptuvė paruošta naudojimui. Kartas nuo karto
kartokite procedūrą, nes ji padės apsaugot kepimo paviršių ir užtkrins ilgesnį tarnavimo laiką.

Prieš naudojants keptuve ir kiekvieną kartą po plovimo indaplovėje atlikite šiuos veiksmus:

- įpilkite šiek tek augalinio aliejaus, kad kepimo pagrindas nebūtų sausas.

- palengva įkaitnkite keptuvę. Pavartykite ją, kad aliejumi pasidengtų ir keptuvės sienelės.

- nukelkite keptuvę nuo karščio šaltnio. Leiskite atvėst ir popieriniu rankšluosčiu išvalykite aliejų.

- įpilkite aliejaus, riebalų ar sviesto ir pradėkite gamint.

- prieskonius berkite tk po to, kai maisto produktus apskrudinsite karštoje keptuvėje.

- maistą apverskite tk tada, kai jis apkepė ir lengvai nusiima nuo kepimo paviršiaus.

- apskrudinę maistą, sumažinkite temperatūrą.

Naudojimas



Karščio zonos ir šaltniai

Le Creuset kompanijos trisluoksnės nerūdijančio plieno keptuvės:

- tnka naudot su visomis kaitlentėmis, įskaitant indukcinę. Jos taip pat gali būt naudojamos visose 
šiuolaikinėse orkaitėse, o negilios keptuvės – ir grilyje. 

- trijų sluoksnių konstrukcija reiškia, kad didžiausios kaitros nustatyt nereikia. Daugeliu atveju, net 
gruzdinimui ir kepimui su traškia plutele, pakanka naudot  AAĄ arba VIDUTINĘ kaitrą.

- VISADA pritaikykite degiklio dydį naudojamai keptuvei. Ugnis turi būt sutelkta tes keptuvės viduriu ir 
JOKIAIS BŪDAIS negali apimt keptuvės kraštų.

- Keptuvę uždėkite ir nukelkite nuo kaitlentės; niekada nebraukite jos kaitlentės paviršiumi, nes tai gali 
apgadint keptuvės dugną arba kaitlentės paviršių.

- NIEKADA nekaitnkite tuščios keptuvės.

- Kai naudojate druską, ją berkite į įkaitusį gaminamą skyst arba ant maisto, kad ji galėtų ištrpt. Niekada 
neberkite druskos tesiai ant nerūdijančio plieno paviršiaus, nes ji gali palikt žymes ar duobutes.

SVARBU: NIEKADA nekaitnkite keptuvės su neprisvylančia danga ant aukščiausios ugnies. Naudokite tk 
 AAĄ ar VIDUTINĘ kaitrą.

Gaminimas ant indukcinės kaitlentės

Visuomet pasirūpinkite, kad keptuvės pagrindo diametras attktų indukcinės kaitlentės kaitvietės dydį.

Jei keptuvę su mažu pagrindo diametru naudosite ant per didelės kaitvietės, bus sukurtas mažesnis 
magnetnis laukas, o tai reiškia mažesnį karšt. Gali nutkt ir taip, kad kaitvietė nneatpažins“„ keptuvės ir 
karšts nebus įjungtas.

NENAUDOKITE nBoost“„ funkcijos (greito įkaitmo) ilgiau nei reikia, kad užvirtų keptuvės turinys.  i funkcija 
turėtų būt naudojama tk tuomet, kai norima greitai užvirint didelį vandens kiekį, pvz., verdant makaronus 
ar daržoves. 

Gaminimo metu iš keptuvės gali sklist nežymus triukšmas. Jį sukelia indukcinė kaitlentė. Tai neturės įtakos 
gaminimo procesui ir nepažeis keptuvės.

Gaminimas be riebalų (tk su nessvlančios dangos keptusėmis)

Jei norite gamint be pridėtnių riebalų ar aliejaus, įkaitnkite keptuvę ant vidutnės kaitros 2 minutes ir tk 
tada sudėkite maisto produktus. 

NEPALIKITE keptuvės be priežiūros, kol ją bandote įkaitnt, ir neleiskite sausam neprisvylančiam paviršiui 
perkaist, nes tai gali sukelt negrįžtamą žalą. 

Gaminimas su mažesniu sandens kiekiu



Dėl sandarių dangčių, tolygaus karščio paskirstymo ir puikaus karščio išlaikymo Le Creuset trisluoksniai 
nerūdijančio plieno indai tnka gaminimui su labai mažu vandens ar kito skysčio kiekiu.  is metodas idealiai 
tnka gamint daržoves ir vaisius, nes išlaikomas jų skonis ir naudingosios savybės.

 aisto produktus ir skyst supilkite į šaltą keptuvę. Į 16-20 cm skersmens keptuvę pilkite 100 ml vandens ir 
gaminkite 20 – 30 minutes. 24 cm skersmens keptuvėje naudokite 150 ml vandens. 

Uždenkite dangt ir užvirinkite skyst. Kai pamatysite kylančius garus, sumažinkite kaitrą iki labai mažos, kad 
skysts neišgaruotų.

Gaminkite tek laiko, kiek reikia. Nenukelkite dangčio, nes išleisite garus ir reikės pripilt daugiau skysčių. 

SVARBU. Negaminkite su mažesniu kiekiu vandens, kai naudojate garų puodo groteles arba makaronų 
puodo priedą.

Maisto laikvmas ir marinasimas

Keptuvėse nelaikykite žalio, marinuoto ar jau pagaminto maisto. Ingredientai gali pažeist keptuvės paviršių.

Naudojami įrankiai

Kad apsaugotumėte keptuves (ir paprastas, ir neprisvylančios dangos) nuo galimos žalos, rekomenduojame 
naudot silikoninius, karščiui atsparaus plastko arba medinius įrankius.

 etaliniai įrankiai, šaukštai ar šluotelės gali būt naudojami su dideliu atsargumu. Stenkitės jais kuo mažiau 
liest keptuvės paviršių.

Niekada nestuktelėkite metaliniu įrankiu per keptuvės briauną.

Niekada nepjaukite maisto keptuvėje su nesvylančia danga naudodami peilius ar kitus įrankius aštriais 
kraštais.

Keptuvėje su nesvylančia danga nenaudokite elektrinių ar įkraunamų plakiklių ir trintuvų.

Naudojimas orkaitėje

Tinka naudot visose šiuolaikinėse orkaitėse (netnka mikrobangų krosnelėms).

Saugu naudot orkaitėje iki 260° C temperatūros (500° F  / 7 dujų žymos).

Naudojimas grilvje

Aemos keptuvės gali būt naudojamos grilyje.

Jei nesvylančios dangos keptuvę naudosite karštame grilyje, tarp karščio šaltnio ir viršutnės keptuvės 
briaunos turi būt mažiausiai 5 cm atstumas. 

Rankenos

Rankenos prie kiekvienos keptuvės pritvirtnamos nerūdijančio plieno kniedėmis.



Norėdami suimt karštą keptuvę gaminimo metu arba po to, visada naudokite sausas orkaitės pirštnes arba 
rankšluost. 

Valvmas ir laikvmo sąlvgos

Prieš plaudami keptuvę palaukite, kol ji atvės. Plaukite karštame, muiluotame vandenyje, perskalaukite ir 
nusausinkite. Taip pat galite plaut indaplovėje.

Jei atsirastų rimtesnių, prikepusių nešvarumų, į keptuvę pripilkite šilto vandens ir pamirkykite 10 – 15 
minučių. 

Į karštą keptuvę nepilkite šalto vandens. Nepanardinkite jos į šaltą vandenį. 

Nešvarumams valyt naudokite tk minkštas, nailonines kempinėles ar šepetėlius. Nenaudokite jokių kietų, 
paviršių subraižyt galinčių kempinėlių ir agresyvių valiklių. 

Norėdami nuvalyt kalkių nuosėdas ar kitas dėmes, galite naudot patentuotą nerūdijančio plieno valiklį. Jis 
taip pat gali būt naudojamas siekiant kondicionuot, valyt ir apsaugot vidinį ir išorinį paviršius (nenaudot 
ant nesvylančios dangos). 

Nessvlančios dangos keptusių salvmas

Po kiekvieno naudojimo leiskite keptuvei atvėst. Tik tuomet ją kruopščiai išplaukite.

Tvirtas nesvylants paviršius yra lengvai valomas, nes maistas nuo jo lengvai atkimba. Nesvylančios dangos 
išvaizdai ir veiksmingumui palaikyt rekomenduojame plovimą rankomis, ne indaplovėje. Naudokite karštą, 
muiluotą vandenį. Tai užtkrins ilgesnį nesvylančios dangos tarnavimo laiką ir puikius kulinarinius rezultatus.

Jei keptuvę su nesvylančia danga plausite indaplovėje:

- naudokite tk silpną indų ploviklį (rekomenduojame rinkts tokius, kurių sudėtyje nėra citrinos)

- po kiekvieno naudojimo kondicionuokite kepimo paviršių augaliniu arba kukurūzų aliejumi

- prašome įsidėmėt, kad dažnas plovimas indaplovėje gali paskatnt dėmių atsiradimą, paveikt gaminio 
spalvą ir neigiamai atsiliept nesvylančios dangos charakteristkoms. Tokie procesai laikomi natūraliu 
dėvėjimusi, kurių viso gyvenimo garantja nepadengia.

Netnkamas naudojimas

Perkaitnimas

Aala, atsiradusi dėl perkaitnimo, yra lengvai atpažįstama, nes nerūdijančio plieno paviršius pakeičia spalvą 
ir įgauna auksinį / rudą / mėlyną atspalvį. Toks procesas yra negrįžtamas ir pakitusi spalva nebepašalinama. 
Tačiau tai niekaip nepakeičia gaminio eksploatacinių savybių. 

Gaminiai su nesvylančia danga taip pat gali pakeist spalvą. Blogiausiu atveju danga gali atsilupt nuo 
keptuvės paviršiaus arba ant jo gali pradėt rasts pūslelių. 

Subraižvmas



Garantja nedengia žalos, atsiradusios neatdžiai naudojant metalinius įrankius (subraižymai, gilūs 
įbrėžimai).  Tokia žala yra negrįžtama ir sumažina nesvylančios dangos efektyvumą. 

Garantja

Le Creuset kompanija savo trisluoksniams nerūdijančio plieno gaminiams suteikia viso gyvenimo garantją. Ji
taikoma nuo gaminio įsigijimo dienos ir galioja visą pirkėjo gyvenimą, nepriklausomai nuo to, ar gaminys 
buvo pirktas savarankiškai, ar gautas kaip dovana. Garantja taikoma gaminiams su defektais, kai jie 
naudojami namuose, įprastomis sąlygomis ir atsižvelgiant į priežiūros ir naudojimo instrukcijas. Garantja 
netaikoma žalai, atsiradusiai dėl natūralaus dėvėjimosi, nepriežiūros ar komercinio naudojimo.

Norėdami kreipts dėl garantjos, pristatykite gaminį į vietą, kurioje jį įsigijote, ir pateikite pirkimo čekį. 

Brokuot gaminiai bus nemokamai pataisyt arba (jei taisymas negalimas) pakeist nauju ar panašios vertės 
kitu gaminiu, jei toks pat gaminys nebegaminamas. 

Jei gaminys, dėl kurio kreipiamasi, yra rinkinio dalis, bus pakeista tk brokuota dalis. 

Garantja netaikoma:

Karščiui atspariems stkliniams dangčiams.

Vieno sluoksnio gaminiams, pvz., garų puodo grotelėms, aksesuarams.

Jei žala atsirado dėl natūralaus dėvėjimosi, nelaimingo atsitkimo, tyčinių veiksmų, komercinio ar netnkamo
naudojimo.

Įbrėžimams, dėmėms, spalvos pakitmui, korozijai ar žalai, kilusiai dėl perkaitnimo (taikoma ir keptuvės 
vidui, ir išorei, bei nesvylančiai dangai)

Netesioginė žala nėra įtraukta į garantją.

Paviršius gali šiek tek pageltonuot po kaitnimo. Tai yra visiškai nekenksminga ir neturi įtakos keptuvės 
naudojimui ar efektyvumui, todėl nėra dengiama garantjos.

Garantja neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

 


