
                                          

 

Ghid de utilizare pentru  ceaune de fonta 
 

 

Protejarea suprafetei 
 
Pentru a evita ruginirea, ceaunul din fonta este tratat cu ulei de palmier (uz alimentar). 
 

Instructiuni de utilizare  
 
La prima utilizare, se umple ceaunul pe jumătate cu apa potabila și se pune la fiert.  
După ce fierbe apa (aprox. 15 min), ceaunul se ia de pe foc și se goleste.  
Se spala cu detergent lichid pentru vase, se clatește bine si se sterge pana se usuca. 
Repetati operațiunea in cazul in care ceaunul nu se curata.  
Dupa aceste operatii, ceaunul este gata pentru gatit. 
In ceaun se ating temperaturi ridicate, de aceea folositi ustensile din metal, lemn sau din silicon 
termorezistent. 
 
Când ceaunul este nou, unele mancaruri se pot prinde (mai ales ouale).  
Folositi ceva mai mult ulei sau unt pana ce ati reusit sa creati stratul de protectie. 
Alimentele acide precum rosiile, fasolea si anumite sosuri pot distruge stratul de protectie (asezonare) 
și ar trebui evitate pana ce acesta se consolideaza suficient. 
Ceaunul din fonta are rareori nevoie de expunere directa la o temperatura peste medie daca a fost 
bine incalzit in prealabil.  
 
In momentele in care chiar trebuie sa gatiti la temperaturi ridicate, cresteti treptat temperatura si 
adaugati uleiul/ untura chiar inainte de a introduce alimentele pentru a preveni lipirea lor de ceaun. 
Ceaunul si toarta acestuia se incing in timpul utilizarii. De aceea, se recomanda folosirea manusilor de 
bucatarie. 
 

Curatarea si intretinerea ceaunului 
 
Dupa fiecare utilizare, ceaunul din fonta se spala cu apa calda si detergent lichid pentru vase.  
Dupa spalare, se sterge bine pana cand se usuca și se unge cu untura sau ulei pentru a evita ruginirea 
suprafetelor acestuia. 
Dupa curatare, uscare si ungere, ceaunul se va pastra in loc uscat. 
 

Conditii de garantie 
 
Asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsele pe care le comercializam nu pun 
in pericol viata sau sanatatea utilizatorului.  
Garantia este acordata de catre producator doar pentru defecte ascunse si alte neajunsuri de 
fabricatie. 
 
 
 
PRODUCATORUL, RESPECTIV DISTRIBUITORUL PRODUSULUI NU RASPUND PENTRU PROBLEMELE 
CAUZATE DE RUGINIREA DATORATA UTILIZARII NECORESPUNZATOARE! 
GARANTIA NU ESTE VALABILA IN CAZ DE RUGINIRE! 

 
                                                                        


