
DISC FONTA FM 52 cm 

 
 

Material: fontă cu 3 picioare din oțel + tija sustinere;  
Dimensiuni constructive: diametru 52 cm 

Greutate:  7,9 kg; 

Utilizare: Se poate folosi la foc deschis și/sau pe aparate de gătit; 

 

A nu se folosi în cuptorul cu microunde! 

 

 

Protejarea suprafeței: Pentru a evita ruginirea, discul din fontă este tratat cu ulei de palmier (uz 

alimentar). 

 
Instrucțiuni de utilizare: La prima utilizare, se spală discul cu detergent lichid pentru vase, se clătește bine și se 
șterge pănă devine uscat. Repetați operațiunea în cazul în care discul nu se curăță. După aceste operații discul 
este gata pentru gătit. 
Pe suprafata discului se ating temperaturi ridicate, de aceea folositi ustensile din metal, lemn sau din silicon 
termorezistent. 
Când discul este nou, unele mancăruri se pot prinde (mai ales ouăle). Folositi ceva mai mult ulei sau unt până 
ce ați reușit să creați stratul de protectie. 
Alimentele acide precum roșiile, fasolea și anumite sosuri, pot distruge stratul de protecție(asezonare) și ar 
trebui evitate până ce acesta se consolidează suficient. 
Discul din fontă are rareori nevoie de expunere directă la o temperatură peste medie dacă a fost bine încălzit 
în prealabil.  
În momentele în care chiar trebuie sa gătiți la temperaturi ridicate, creșteți treptat temperatura și adăugați 
uleiul/untura chiar înainte de a introduce alimentele, pentru a preveni lipirea lor pe suprafata de gatit. 
Discul. picioarele și manerul/tija acestuia, în timpul utilizării se încing, se impune folosirea mănușilor de 
bucătărie. 
 

Curățarea și întreținerea discului: După fiecare utilizare discul din fontă se spală cu apă caldă și 

detergent lichid pentru vase. După spălare se șterge bine până devine uscat și se unge cu untură sau 

ulei pentru a evita ruginirea suprafețelor acestuia. 

După curățare, uscare și ungere, discul se va păstra în loc uscat. 

 

Condiții de garanție: Asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, că produsele pe care le 

comercializăm, nu pun în pericol viața sau sănătatea utilizatorului. Garanția este acordată de către 

producător doar pentru vicii ascunse și alte neajunsuri de fabricație. 

 

 

PRODUCĂTORUL, RESPECTIV DISTRIBUITORUL PRODUSULUI NU RĂSPUND 

PENTRU PROBLEMELE CAUZATE DE RUGINIREA DATORATĂ UTILIZĂRII 

NECORESPUNZĂTOARE! 

GARANȚIA NU ESTE VALABILĂ ÎN CAZ  DE RUGINIRE! 

 

 

Citiţi cu atenţie aceste instrucțiuni şi păstraţi-le cu grijă pentru o folosire ulterioară! 

Să folosiți discul doar pentru gătit! Orice altă folosire va fi considerată improprie. 

Nu atingeţi discul si celelalte parti metalice fierbinti cu mâinile neprotejate, folosiţi mănuşi.  

Atenţie! Părţile fierbinţi ale fierbinti pot provoca arsuri grave. 

                                                                                            


