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INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA TIGĂILOR BEKA NOMAD 
 
Produs: Tigaie Beka Nomad 
 
Producător: Beka 
 
 
 
 Informații importante înainte de prima utilizare 
 
• Îndepărtați toate etichetele și ambalajele înainte de a utiliza produsul pentru prima dată. 
• Apoi spălați tigaia cu apă caldă și detergent, clătiți bine și puneți-o la uscat. 
• După spălare, ștergeți bine tigaia, pentru a evita riscul de coroziune. 
• Acest produs respectă reglementările aplicabile produselor care vin în contact cu alimentele. 
 
• Puneți tigaia pe plită, turnați uleiul de gătit obișnuit (aproximativ 1 mm) și încălziți lent până la o temperatură 
medie. 
• Distribuiți uleiul uniform pe fund și pe părțile laterale, prin înclinarea tigăii. 
• Când uleiul începe să fumege, utilizați o cârpă sau un prosop de hârtie pentru a întinde uniform uleiul în toată 
tigaia. 
• După ce cârpa este înmuiată în ulei, suprafața tigăii începe să se închidă la culoare și să se coloreze (faimosul 
strat „patină"). 
• Luați tigaia de pe foc și lăsați-o să se răcească. 
• Înainte de utilizare, spălați-o cu apă caldă și uscați-o bine. 

 
 
 
Notă 
 
• La folosirea alimentelor grase/uleioase, culoarea va fi mai închisă. 
• Nu folosiți alimente care ar putea deteriora suprafața antiaderentă închisă la culoare a tigăii, formată treptat 
de condimentele folosite (sos de roșii, lămâie etc.). 

 
Pentru plitele cu inducție se recomandă: 

1. Folosiți o temperatură moderată 
2. Nu încălziți la maximum. 
3. Nu supraîncălziți tigaia când este goală. 
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Instrucțiuni generale de siguranță 
 
• Nu lăsați niciodată tigaia nesupravegheată pe foc. 
• Întrucât tigaia are un mâner din lemn, nu o folosiți în cuptor și nu puneți mânerul direct peste flacără. 
• Nu utilizați agenți de curățare cu clor (înălbitori/substanțe abrazive). 
• Poziționați partea fierbinte numai pe o suprafață rezistentă la căldură. 
• Așezați tigăile fierbinți undeva în afara zonei de lucru, unde se pot răci în siguranță. 
• Nu puneți direct în tigaie apă rece, gheață sau alimente congelate, întrucât aceasta poate duce la apariția 
rapidă a aburului, determinând opărirea sau rănirea celor de față. Atenție mare la uleiul fierbinte din tigaie! 
Practic, când acesta intră în contact cu alimente care conțin apă, aburul poate să apară rapid. 
• Dacă tigaia ia foc, opriți sursa de căldură și înăbușiți focul cu o pătură sau o cârpă umedă, iar apoi lăsați-o în 
repaus timp de 30 de minute. 
• Aveți grijă când gătiți cu ulei. Tigaia nu trebuie supraîncărcată și nici încinsă prea tare. 
• Așezați cu grijă niște dure mici pe structura de susținere a plitei de gaz, pentru care majoritatea 
producătorilor de aragazuri pe gaz furnizează un trepied. 
• În caz de supraîncălzire, nu mișcați tigăile din loc, ci lăsați-le să se răcească mai întâi. 
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