
Způsob použití. 
 

Výrobek má velmi vysoké pnutí, nesnáší proto okamžité rychlé teplotní změny – tepelný šok.  
Během pečení nelijte (nepřidávejte) do pekáče studenou vodu.  Pokud chcete při vaření přidat vodu – vždy pouze 
alespoň vlažnou nebo nejlépe teplou, aby nedošlo k tepelnému šoku! 
Pekáč slouží pro použití v pečící troubě, kdy je možné regulovat teplotu.  Pekáč je možné vložit i do mikrovlnné 
trouby, ale vždy však zvolte nižší stupeň pozvolného ohřevu. Pekáč nepoužívejte na plotnách nebo na otevřeném 
přímém ohni!!! Mezi pekáčem a dnem trouby musí být zajištěno proudění vzduchu, takže vždy pokládejte 
výrobek na mřížku.  Výrobek je nutno chránit před tepelnými šoky, proto je nutné dát studený pekáč do studené 
trouby a poté teprve zapnout a ohřívat společně s troubou (prázdný hrnec nikdy nepředehřívejte).  
Nepředehřívejte nikdy ani troubu. Nikdy nedávejte pekáč např. z ledničky přímo do trouby, ale nechte pekáč 
odstát, dokud nedosáhne přirozenou cestou pokojové teploty. Pekáč je opatřen glazovaným povrchem čímž je  
zcela zdravotně nezávadný při dodržení norem a zákonů ČR/EU. Pekáč není nutné před použitím ponořit do vody.  
Pekáč je vhodný k zapékání všech druhů pokrmů bez použití tuku a vody. Všechny suroviny lze péct pohromadě 
což zaručuje specifickou chuť a úsporu energie. Pekáč zaručuje dokonalé rozložení tepla po celé nádobě – pokrm 
je řádně propečen a zůstává šťavnatý. Mírná netěsnost, nerovnost víka  (u výrobku pekáč s poklicí) nebo nádoby 
samotné není závadou (ruční práce) – pekáč neslouží jako tlaková nádoba.  Horký pekáč po vyjmutí z trouby nikdy 
nepokládejte na studené nebo vlhké povrchy, kov, kámen, dlaždičky – vždy pouze na k tomu určenou dřevěnou 
nebo silikonovou podložku.  Tepelný šok by mohl způsobit narušení nebo dokonce prasknutí pekáče! Pozor – 
pekáč je během pečení rozehřátý na velmi vysokou teplotu a mohlo by dojít k popálení – vždy používejte 
k manipulaci řádné ochranné pomůcky. Nevystavujte prudkým změnám teploty – rozehřátý pekáč nechte 
postupně přirozeně vychladnout – nikdy nezchlazujte! V průběhu času se mohou vytvořit prasklinky na povrchu 
glazury. Tento jev je běžný u glazované keramiky a není na závadu, resp. není předmětem reklamace.  Během 
použití a mytí kdy pekáč zvlhne a nasákne vodu, se změní jeho barva a ztmavne – toto je v pořádku. Jakmile pekáč 
dokonale vyschne, opět se mu navrátí původní barva. Tento jev je zcela přirozený pro keramické výrobky 
z přírodního materiálu – TOTO PLATÍ POUZE PRO NEGLAZOVANÉ ČÁSTI VÝROBKU! Na povrchu glazury se mohou 
během používání objevit případné vlasové trhliny – tento jev nelze považovat za vadu, neboť toto pouze 
podporuje efektivitu dušení/pečení a pomáhá pekáči ve vyrovnávání teplotních změn – je to přirozený jev 
výrobků z přírodní keramiky, který není závadou výrobku. Glazovaný povrch je nepřilnavý, tepelně vodivý, má 
vysokou odolnost vůči mechanickému poškození a je odolný vůči vysokým teplotám – pekáč lze použít pro pečení 
až do maximální teploty 280st. Celsia. Glazovaný povrch ani při přehřátí nevylučuje žádné toxické výpary a je 
šetrný k životnímu prostředí a především je určen ke zdravému vaření. Před prvním a po každém použití umyjte 
vodou, opláchněte a osušte, připečený výpek nechejte odmočit ponořením do vody. Při mytí dávejte pozor, aby 
nebyl narušen glazovaný povrch ostrými nebo jinými předměty. Vařte vždy pouze v dobře vyčištěném nádobí. 
Správná údržba ovlivňuje životnost výrobku. Při vaření  používejte pouze plastové, silikonové či dřevěné kuch. 
náčiní, aby nedošlo k narušení povrchu. Narušený povrch ztrácí své vlastnosti. Po umytí výrobek utřete a nechte 
pozvolna vyschnout – při skladování je nutné, aby nebylo víko pevně usazeno na hrnec (u výrobků s víkem) Vždy 
je nutné zajistit proudění vzduchu dovnitř pekáče – víka i pekáče proto skladujte samostatně anebo tak, aby byl 
zajištěn dostatečný prostor mezi k řádnému proudění vzduchu. Při vytahování z trouby používejte chňapky a jiné 
ochranné pomůcky – nádoba je po vyjmutí z trouby velmi horká! Zamezte přístupu dětí.  Skladujte mimo dosah 
dětí – výrobek není hračka! Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením v důsledku užívání 
v rozporu s návodem k použití, zanedbanou údržbou a závady vzniklé úderem či pádem.  Každý úder může narušit 
strukturu výrobku, což se může projevit až při zahřátí s vzrůstajícím vnitřním pnutí – narušený výrobek může 
lehce prasknout). Pokud pekáč používáte s poklopem, díky vznikající páře není nutné „podlévat“ – přidávat vodu. 
V případě, že by ale bylo zapotřebí dolít vodu – nikdy nepřidávejte studenou!! Dolívejte opatrně teplou vodou, 
aby nedošlo k prasknutí/porušení pekáče z důvodu teplotního šoku! Výrobek není vhodný pro použití v myčce na 
nádobí. 
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