White Ceramic Collection
18-dílná sada nádobí


NÁVOD/NÁVOD

Rádi bychom Vám tímto představuje praktickou sadu 18-dílného keramického nádobí White Ceramic Collection,
která obsahuje základní kuchyňské nádobí pro vaše kulinářské úspěchy. Vyznačuje se vrstvou keramiky
GREBLON, která vás přesvědčí díky svému hladkému, nepórovitému povrchu.
Vrstva vysoce kvalitní keramiky je skvělou volbou pro všechny, kteří chtějí připravovat zdravé
a lahodné jídlo, které se nelepí na povrch nádobí, a které si jednoduše uchovává svou lahodnou šťavnatou chuť.
Tato sada obsahuje 5 ks vysoce kvalitních kusů nádobí + 4 ks skleněných poklic + 9 ks kuchyňského náčiní, které můžete použít na přípravu téměř jakéhokoliv jídla.
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1x velký hrnec se skleněnou poklicí, průměr 24 cm
1x velký hrnec se skleněnou poklicí, průměr 28 cm
1 x rendlík se skleněnou poklicí, průměr 18 cm
1x grilovací pánev se skleněnou poklicí, rozměr 24x24 cm
1x nerezový pařák, průměr 24 cm
1x malá pánvička bez poklice, průměr 14 cm
1x 7-dílná sada kuchyňského náčiní na stojánku

Přírodní, šťavnatá chuť a méně tuku pro zdravý způsob stravování
Vaření na keramickém povrchu vám pomáhá uchovat přirozenou chuť jídla. Dobře rozehřátý keramický povrch
totiž okamžitě uzavře vnější vrstvu jídla (u masa, ryb…) a díky tomu zachytí všechny minerály, vitamíny a přírodní šťávy uvnitř jídla. Jedním z mnoha rysů kuchyňského nádobí White Ceramic Collection je jeho hladký,
nepřilnavý povrch – to znamená, že jídlo se k němu během vaření nelepí. Proto nemusíte při přípravě pokrmů
používat velké množství tuku: stačí jen kapička oleje, kterou rozetřete po povrchu a můžete začít vařit.

Vrstva vysoce kvalitní keramiky GREBLON a moderní design
Keramický povrch Greblon je vyráběn v Německu společností Weilburger Coatings Group Grebe a již získal
několik ocenění od nezávislých organizací jako Consumer Reports, Rad & Results, Ökotest and Stiftung
Warentest. Greblon povrch u keramického nádobí White Ceramic Collection je zdravou variantou a šetrný
k životnímu prostředí. Greblon povrch je vhodný pro pánve, nádobí a pekáče.
Keramický povrch se snadno myje a je odolný vůči teplu a korozi.
Kuchyňské nádobí White Ceramic Collection je možné používat na následujících plotnách
a sporácích:
• plynový sporák,
• klasická elektrická plotna,
• sklokeramická plotna
• indukční vařič
Hlavní výhody této sady:
• Praktické kusy keramického nádobí a příslušenství pro přípravu skvělých pokrmů.
• Prvotřídní keramická vrstva GREBLON uchovává ryzí, šťavnatou chuť jídla.
• Jednoduché, nepřilnavé vaření
• Báječná, zdraví prospěšná alternativa – keramika je přírodní materiál.
• Pro zdravé vaření na malém množství tuku.
• Atraktivní moderní design.
• Jednoduché mytí
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