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POKYNY NA POUŽÍVANIE PANVÍC BEKA NOMAD 
 
Výrobok:  Panvica Beka Nomad 
 
Výrobca: Beka 
 
 
 Dôležité informácie pred prvým použitím 
 
• Pred prvým použitím produktu odstráňte všetky štítky a visačky. 

• Potom panvicu umyte v horúcej mydlovej vode, dôkladne opláchnite a osušte. 

• Po umytí panvicu poriadne osušte, aby sa zabránilo nebezpečenstvu korózie. 

• Tento produkt spĺňa platné nariadenia pre produkty určené na styk s potravinami. 
 
 

•  Umiestnite panvicu na sporák, nalejte do nej bežný olej na varenie (cca 1 mm) a pomaly ho 
ohrievajte na strednú teplotu. 

•  Olej rovnomerne rozlejte po celom dne aj okrajoch panvice pomocou naklonenie panvy. 

•  Jakmile olej začne fajčiť, použite handričku alebo papierovú utierku, pomocou ktorej olej 
rovnomerne rozotrite okolo celej panvy. 

•  Po vsiaknutí oleja do utierky či handričky začne povrch panvice tmavnúť a zafarbovať sa (slávna 
"patinová" vrstva). 

•  Pánev odstavte zo zdroja tepla a nechajte ju vychladnúť. 

•  Před uskladnením vyčistite teplou vodou a dôkladne osušte. 
 
 
 
Poznámka 
 

•  Vařením mastných / olejnatých potravín získa panvica tmavšiu farbu. 

•  Nepoužívejte potraviny, ktoré by mohli poškodiť tmavý nepriľnavý povlak na panvici, ktorý vďaka 
použitému koreniu postupne vzniká (paradajková omáčka, citrón, atď.). 
 
 
 
V prípade indukčných varičov sa odporúča: 

1. Používať miernu teplotu 
2. Nepoužívať funkciu posilňovača. 
3. Nepriehrievajte panvu, keď je prázdna. 
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Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 

  

•  Nikdy nenechávajte panvicu na sporáku bez dozoru. 

•  Jelikož má panvica drevenú rukoväť, neklaďte ju do rúry ani neumiestňujte rukoväť priamo nad 
plameň. 

•  Nepoužívejte chlórované čistiace prostriedky (bielidla / brusiva). 

• Horúcu panvicu pokladajte výhradne na povrch odolný proti vysokej teplote. 

• Klaďte horúce panvice na zadnú časť pracovnej plochy, kde môžu bezpečne vychladnúť. 

• Nedávajte studenú vodu, ľad ani zmrazené jedlo priamo na panvicu, pretože by mohlo dôjsť k 
rýchlemu výstupu pary, ktorá by Vás mohla popáliť alebo zraniť prizerajúce osoby. Buďte v tomto 
ohľade mimoriadne opatrní, pokiaľ je na panvici horúci olej. Pri jeho styku s časťou pokrmu 
obsahujúceho vodu totiž môže dôjsť k rýchlemu výstupu pary. 

• V prípade vzniku plameňa na panvici vypnite zdroj tepla a prehoďte cez panvu hasiacu deku alebo 
navlhčenú utierku a nechajte ju tam 30 minút ležať. 

• Pri varení s olejom je vždy potrebné postupovať opatrne. Panva nesmie byť preplnená a nesmiete 
používať príliš vysokú teplotu. 

• Malé panvice stavajte opatrne na podpernú konštrukciu plynové platne, pre ktorú väčšina výrobcov 
plynových sporákov poskytuje trojnožku. 

• V prípade prehriatia s riadom nehýbte, ale nechajte ich najprv vychladnúť. 
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