הנחיות לשמירת המוצר

אווינוקס MAX

מבשלים את העתיד
by Sima.G

לקוח יקר,
חברת אווינוקס מקס מברכת אותכם על רכישת כלי הבישול מתוצרתנו .לצורך הפקת המייטב
והמקסימום מכלי הבישול של אווינוקס עם הציפוי החדשני "גלורי קומפוזיט" ,ריכזנו מספר הנחיות
שיעזרו לשמור על הציפוי למשך שנים רבות.
ציפויי "גלורי קומפזיט" הוא ציפוי בעל אורך החיים הארוך ביותר בעולם ,בזכות טכנולוגיה יחודית
וחדשנית ,השוברת חוקים כימיים ופיזיקלים .בציפויי גלורי קומפוזיט הקטנו את האנרגיה הנדרשת
לשחרור המוצר ב  50%על ידי כך שהגדלנו את משיק הזווית בין מולקולות המזון לציפויי ובכך גרמנו
למזון לרחף מעל משטח החימום.
לקוח יקר ,אתה צפוי להנות מחווית בישול וטיגון עם המחלקה הראשונה של כלי הבישול של אווינוקס
מקס ,טיפול רגיש במוצר יעזור לך להשתמש במוצר שנים רבות  ,עם מלוא ההנאה במוצר.

by Sima.G

קבוצת /Sima.Gארגמן
יבואני מותגים  Top Levelונציגים בלעדיים של אווינוקס בישראל
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לפני השימוש הראשוני

תר בעולם
ביו

לפני השימוש הראשוני יש לנקות את המוצר בעזרת מים וסבון וליבש .
מרח שיכבה דקה של שמן בישול על פני שטח הציפוי במצב קר והמתן  3דקות.
נקה שוב בעזרת סבון במים פושרים זורמים  ,כעת הכלי מוכן לשימוש .
לצורך שמירה על אבות המזון ,עדיף להשתמש בטיגון או בישול באש בינונית או נמוכה,
חימום יתר ועודף ,עשן שרוף ,פוגע במזון ,וגם מקצר את חיי הציפוי .
ציפויי גלוריי קומפוזיט מתוכנן לשימוש גם עם כלי ששת מתכת ,אבל אינו עמיד לשימוש
בכלי ששת עם שפיץ חד או לחיתוך המזון במחבת עם סכין.
שימוש בכלי ערבוב חדים מקצרים את אורך חיי הציפוי .מומלץ שימוש בכלי עץ או סיליקון.
חימום יתר של כלי ריק ממזון פוגע בטיב הציפוי ,לפיכך יש לוודא שיש בכלי לפחות שמן או
מים או מזון.
אין להשתמש בכלי הבישול לאחסון מזון במקרר או בארון  ,שימוש זה עלול לגרום לכתמים
בציפוי יש לשמור על הכלי נקי כאשר אינו בשימוש.
לפני שאתה טובל את המחבת במים תן למחבת להתקרר פעולה זאת תשמור על הציפוי
לשנים רבות.
ניקויי כלי עם ציפויי גלורי קומפוזיט הוא קל ומהיר מאוד ,לפיכך ניקויי במדיח כלים אינו נחוץ
ניקויי ידני מאריך את אורך החיים .
ציפויי גלורי תוכנן לשטיפה גם במדיח לפיכך במידת הצורך מאושר השימוש גם במדיח
כלים .
אם בגלל שימוש לא על פי הכתוב מתגלה שמן שרוף או שאריות מזון שרוף על שטח המחבת
פעל כלהלן ( :עבור בין השלבים ,והפסק בהתאם לצורך)
 Iנקה בעזרת מים חמים וסבון
 IIהרתח מים חמים בכלי
 IIIהוסף  3כפות אבקת כביסה  1 +כף סבון כלים בספל מיים אחד ,שפוך את התערובת
לכלי ונקה בעזרת ספוג רך (לא מתכת )
 IVבסיום חדש את פני השטח בהתאם לסעיף  1,2בעזרת שמן בישול
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מספר עובדות על כלי בישול "אווינוקס מקס"
.1
.2
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ציפוי "גלורי קומפוזיט " הוא ציפויי שובר חוקים הגורם למזון לרחף על פני הציפוי.
עם ציפויי "גלורי קומפוזיט " לא קיימת סיבה להשתמש בשמן או חמאה אלא אם מעוניינים בכך.
ציפויי "גלורי קומפוזיט " מתאים גם לשימוש במדיח כלים.
ציפויי "גלורי קומפוזיט " הוא הציפויי הראשון בהיסטוריה שקיבל ציון  PERFECTבכל הקטגוריות:
יכולת ניקוי
PERFECT

עמידות לשחיקה
PERFECT

אורך חיים

מונע הדבקות המזון על יבש

PERFECT

PERFECT

 .5מבנה הכלי עשוי נירוסטה משובחת – המתכת הבריאה ביותר לשימוש עם מזון.
 .6מתאים לכל סוגיי הכריים  ,כולל אינדוקציה.
 .7בטוח לשימוש ללא עופרת  ,קדמיום.PFOA ,
 .8מיוצר ונבדק לפי התקנים המחמרים ביותר בעולם _ֹ.1935EC/FDA/SGS/TUG
 .9מוצרים חזקים ועמידים לשנים רבות.
 .10עיצוב חדשני המקנה נוחות ומקצועיות.

במקרה של שאלות בנוגע לשימוש או לטיפול במוצר
יש לפנות לe-mail: sima@simag.co.il :
או לשרות לקוחות ברשת 4Chef
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