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VH . PA S T ĂVH .MÂNUȘ I V H 1 2 C MV H . T E A C Ă

În gama Valhal outdoor puteți găsi mai multe articole pentru
îngrijirea articolului dvs. sau utilizarea în siguranță a acestuia.

ACCESORII

www.valhaloutdoor.com/accessoires

SFATURI

VH3.8L

VH6.1L / VH6.1L+

VH8L / VH8L+

VH9L

VH12L+

1-3

4-8

8-14

8-14

14-20

CAPACITATE

3.8L + 1.2L (CAPAC, CAPAC, PUNTE, CAPAC)

6.1L + 2L (CAPAC, CAPAC, PUNTE, CAPAC)

8L + 2L (CAPAC, CAPAC, PUNTE, CAPAC)

9L

11.5L + 3L (CAPAC, CAPAC, PUNTE, CAPAC)



Dacă vrei să folosești cuptorul olandez în mod tradițional, cu căldură de sus și de jos, tu
pot folosi tabelul de mai sus pentru cantitatea de bricheti recomandata. Este important de reținut,
totuși, că numărul de brichetele necesare depinde de metoda de gătit pe care doriți să o utilizați.
Următoarele se aplică tuturor dimensiunile cuptoarelor olandeze;
- Supe și tocane: 1/3 din numărul de brichete a�șat pe capac și 2/3 sub cuptorul olandez.
- Coacerea: 2/3 din numarul de brichete de pe capac si 1/3 sub cuptorul olandez.

120

135

150

165

180

6.1L 9x - 8L 10x - 12L 11x

6.1L 10x - 8L 11x - 12L 12x

6.1L 11x - 8L 12x - 12L 13x

6.1L 12x - 8L 13x - 12L 14x

6.1L 13x - 8L 14x - 12L 15x

°C Brichete pentru partea superioara Brichete pentru partea inferioara

195

210

225

6.1L 14x - 8L 15x - 12L 16x

6.1L 15x - 8L 16x - 12L 17x

6.1L 16x - 8L 17x - 12L 18x

6.1L 5x - 8L 6x - 12L 17x

6.1L 6x - 8L 7x - 12L 18x

6.1L 7x - 8L 8x - 12L 19x

6.1L 8x - 8L 9x - 12L 10x

6.1L 9x - 8L 10x - 12L 11x

6.1L 10x - 8L 11x - 12L 12x

6.1L 11x - 8L 12x - 12L 13x

6.1L 12x - 8L 13x - 12L 14x
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INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Felicitări pentru achiziționarea unei tigăi sau a unui accesoriu din fontă Valhal Outdoor! Vă dorim multă
distracție la gătit și îndrăznește să spui cu certitudine că versatilitatea noului tău produs �e tigaie sau
accesoriu te va surprinde si te va incanta.

Indiferent dacă ați cumpărat un cuptor olandez Valhal Outdoor, o tigaie sau un accesoriu din fontă,
adevărul este ca ai ales un articol calitativ din fonta de care te poti bucura toata viata. Desigur, grija
pentru noua tava sau accesoriu din fonta este foarte importanta si din acest motiv va vom oferi cu
placere vă sfaturile și instrucțiunile de care aveți nevoie pentru a vă asigura că articolul dvs. Valhal
Outdoor durează cel puțin o generaţie.

Este important să citiți cu atenție informațiile din acest manual înainte de a utiliza Valhal Outdoor va
folosi un articol din fontă și pe care îl aveți instructiuni de siguranta. Aveți grijă să nu pierdeți acest
manual de utilizare. Când oferiți cuiva tigaia sau accesoriul din fontă Valhal Outdoor din orice motiv în
caz contrar, este important să includeți întotdeauna acest manual de utilizare.
Fiți atenți! Fonta este un material care distribuie și reține în mod optim căldura.

Dacă aveți în uz o tigaie sau un accesoriu din fontă în aer liber, acesta poate deveni extrem de �erbinte.
Aceasta se aplică pentru întreaga tigaie și orice accesorii din fontă libere, deoarece acestea sunt realizate
în întregime sunt confectionate din fonta. Prin urmare, este foarte important să țineți copiii departe de
tigaia din fontă sau accesoriu atunci când este utilizat.

Vă recomandăm insistent să utilizați numai toate piesele cuptorului dumneavoastră olandez, tigaiei sau
accesoriilor atingeți-l cu mănuși rezistente la căldură, o cârpă fermă și groasă sau un dispozitiv de
ridicare a capacelor.

• Nu turnați lichide reci peste articolele din fontă când acestea sunt încă �erbinți. Prin diferența mare de
temperatură le poate crăpa sau deteriora în alt mod.

• Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi pentru a curăţa fonta.
• Manipulați cu grijă tigăile și accesoriile Valhal Outdoor și nu le scăpați. Fontă este un material casant

și din acest motiv tigaia se poate crăpa.
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DESCRIERE PRODUS

UTILIZARE ȘI ÎNGRĲIRE

PRIMA UTILIZARE

Toate articolele din fontă Valhal Outdoor sunt prevăzute cu o suprafață pretratată. Tigăile
sunt toate pre-tratate cu ulei natural și pot fi folosite imediat după curățarea inițială.

Cuptoarele olandeze de la Valhal Outdoor au toate capacele cu marginea verticala, astfel
incat sa puteti aseza aici brichete / carbuni. Când faceți acest lucru, căldura vine de sus și
de jos simultan și acest lucru face cuptorul dumneavoastră olandez funcționează ca un
cuptor.

Fonta este un material greu și are calitatea de a distribui și reține bine căldura. Fonta este
potrivită pentru utilizare la temperaturi ridicate și este foarte versatil în utilizare.
Cuptoarele olandeze în aer liber Valhal, Tigaiele și accesoriile pot fi folosite pentru diverse
surse de căldură. Exemple sunt aragazul, grătarele, foc deschis, grătar, cuptor obișnuit
sau cuptor de cărămidă.

Pentru a vă asigura că fonta dvs. Valhal Outdoor durează toată viața, este important să
utilizați și să aveți grĳă de ea corect.

Înainte de a utiliza tigaia sau accesoriul din fontă pentru prima dată, curățați-l
întotdeauna cu apă fierbinte și uscați-l bine. Deoarece toate tigăile Valhal Outdoor sunt
pre-tratate, nu trebuie să le tratați dumneavoastră cu ulei natural.

AVERTIZARE! Primele câteva ori când utilizați obiectul din fontă, este important să nu îl
utilizați pentru a prepara alimente acide. Acest lucru poate deteriora patina (stratul
protector).
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CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

ÎNGRĲIRE

Regulile de bază pentru tratarea corectă a fontei sunt foarte simple. Odată ce le-ai citit
sunt ușor de reținut și odată ce le-ați pus în practică de câteva ori, devin rapid un obicei.

• După gătit, trebuie să lăsați fonta să se răcească înainte de a o curăța cu apă caldă. Vă
sfătuim să nu folosiți produse de curățare agresive, cum ar fi detergentul de vase.
Produsele de curățare pot deteriora patina.

• Nu curățați niciodată fonta cu apă rece când fonta este încă fierbinte, din cauza
diferenței de temperatură se poate crăpa tigaia sau accesoriul din fontă. • Folosiți o perie
normală de spălat vase sau un burete pentru a vă curăța tigaia, nu folosiți niciodată un
burete metalic sau perie.

• Fonta nu este potrivită pentru mașina de spălat vase.

• Asigurați-vă că uscați bine fonta după curățare și păstrați-o întotdeauna într-un loc
uscat.

• Pentru a lăsa cuptorul dvs. olandez să „respire”, puteți pune ceva între tavă și capac
atunci când tigaia din fontă este depozitată. În acest fel există o deschidere între tigaie și
capac și dvs tigaia nu se usucă.

Pentru a preveni uscarea fontei atunci când este depozitată, vă sfătuim să o tratați
întotdeauna cu pastă specială pentru fontă. Dacă nu aveți acest lucru la dispoziție, puteți
folosi și un ulei natural sau grăsime. Uleiul de măsline este mai puțin potrivit pentru că nu
este potrivit pentru temperaturi foarte ridicate.

După ceva timp sau utilizare frecventă, se poate întâmpla ca stratul protector al tigaii din
fontă sau accesoriul trebuie reînnoit. Puteți face acest lucru încălzind din nou fonta și
tratând-o cu ulei sau grăsime naturală. Vă rugăm să vă asigurați că nu utilizați un ulei cu
un punct de ardere scăzut.

• Aplicați un strat de ulei sau grăsime naturală la alegere pe toată tigaia din fontă sau

accesoriu și toate piesele libere, în interior și în exterior.

• Puneți articolul din fontă uns complet cu ulei într-un cuptor preîncălzit la aproximativ 180
° C (356°F) timp de aproximativ două ore. După o oră puteți opri cuptorul și deschide ușa
astfel încât cuptorul dumneavoastră olandez, tigaia sau accesoriul să se răcească treptat.

• Când articolul dumneavoastră din fontă s-a răcit complet, repetați tratamentul de ungere
descris anterior.

• Rețineți că atunci când fonta este încălzită, se poate forma fum prin arderea uleiului.
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Dacă ați folosit deja cuptorul olandez Valhal Outdoor, tigaia sau accesoriul frecvent

pentru a pregăti delicii culinare, se poate forma rugina. Nu intrați în panică! Acest lucru
este ușor de remediat.

• Folosiți vată fină de oțel pentru a îndepărta toată rugina. Faceți acest lucru până când
vedeți din nou fonta goală.

• Spălați fonta bine cu apă caldă și un detergent ușor, lustruiți fonta cu o perie de spălat
vase sau un burete normal.

• Uscați bine fonta după curățare.

• De aici puteti urma toti pasii mentionati mai sus pentru reinnoirea protectiei stratul din
fontă.



Follow us on:

/ValhalOutdoor
@valhaloutdoor

Vă așteptăm pe:

/grillexpertro
@grillexpert
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Website:www.valhaloutdoor.com
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