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INSTRUKCJA OBSŁUGI PATELNI BEKA NOMAD 
 
Produkt:  Patelnia Beka Nomad 
 
Producent: Beka 
 
 
Ważne informacje dotyczące pierwszego użycia  
 
 
 
• Przed pierwszym użyciem  usuń z produktu  wszystkie etykiety . 
• Następnie umyj patelnię w gorącej wodzie z mydłem, dokładnie spłucz i wysusz. 
• Aby uniknąć ryzyka powstawania korozji  patelnię należy po umyciu dokładnie osuszyć. 
• Produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi produktów mających kontakt z żywnością. 
 
 
• Umieść patelnię na kuchence, nalej do niej  olej przeznaczony do pieczenia (ok. 1 mm) i powoli 
rozgrzej go do średniej temperatury. 
• Olej równomiernie  rozprowadź po dnie i bokach patelni, przechylając patelnię. 
• Gdy olej zacznie lekko  dymić, użyj szmatki lub ręcznika papierowego, aby równomiernie 
rozprowadzić  go na całej powierzchni patelni. 
• Po wsiąknięciu oleju do szmatki, powierzchnia patelni zacznie ciemnieć i odbarwiać się (słynna 
warstwa patynowa). 
• Usuń patelnię ze źródła ciepła i pozwól jej ostygnąć. 
• Umyj ją w ciepłej wodzie i dokładnie wysusz . 
 
 
 
Uwaga 
 

 
• Powierzchnia patelni ciemnieje poprzez smażenie lub duszenie potraw zawierających 
większą ilość tłuszczu.  
• Nie używaj potraw, które mogłyby uszkodzić ciemną, nieprzywierającą powłokę na patelni, 
która jest stopniowo wytwarzana przez przyprawy (sos pomidorowy, cytryna itp.). 
 
 
 
W przypadku kuchenek indukcyjnych zaleca się: 

1. Zastosowanie umiarkowanej temperatury 
2. Nie korzystaj z funkcji booster. 
3. Nie przegrzewaj patelni, gdy jest pusta. 

 

Ogólne instrukcje dotyczące  bezpieczeństwa 
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• Nigdy nie zostawiaj patelni na piecu lub płycie kuchennej bez nadzoru. 
• Ponieważ patelnia wyposażona jest w drewnianą rączkę, nie umieszczaj jej w piekarniku ani nie 
umieszczaj rączki bezpośrednio nad płomieniem. 
• Nie używaj chlorowanych środków czyszczących (wybielaczy / środków ściernych). 
• Gorącą patelnię można umieszczać  tylko na powierzchni odpornej na ciepło. 
• Gorącą patelnię umieść w miejscu , gdzie może bezpiecznie ostygnąć. 
• Bezpośrednio na patelnię nie należy wlewać zimnej wody, lodu lub zamrożonej żywności, ponieważ 
może to spowodować gwałtowne wytworzenie pary, która może spowodować poparzenia lub 
doprowadzić do poważnego zranienia. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli  na patelni znajduje się 
gorący olej. W kontakcie z wodą może spowodować gwałtowne wytworzenie się pary lub może się 
zapalić. 
• W przypadku pojawienia się płomienia na patelni, wyłącz źródło ciepła i umieść na patelni koc do 
gaszenia ognia lub wilgotną szmatkę i pozostaw tam na 30 minut. 
• Zawsze zachowuj szczególną ostrożność podczas smażenia na oleju. Patelnia nie może być 
przepełniona i nie wolno używać zbyt wysokiej temperatury. 
• Małe patelnie należy ostrożnie umieścić na konstrukcji wsporczej kuchenki gazowej, które w 
większości przypadków wyposażone są również  w mniejszą nadstawkę. 
 • W przypadku przegrzania nie dotykaj patelni, ale najpierw poczekaj, aż ostygnie. 
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