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HHOORRKKÁÁ  VVLLNNKKAA    

    
Protože se trh s mikrovlnnými troubami posunul o krok dále a vyspěl, spotřebitelé mají lepší 
představu a pochopení, co chtějí od své mikrovlnné trouby. Někteří uživatelé používají 
mikrovlnnou troubu pouze pro ohřev potravin, jiní ji využívají i na většinu klasického vaření.  
Nádoby horká vlnka jsou navrženy pro ohřev jídel na servírovací teplotu a pro jednotné použití 
přímo z ledničky do mikrovlnky a pak ve stejné nádobě rovnou na stůl. 
 
Popis výrobku: 
* sadu barevná horká vlnka můžete bez rizika bezpečně používat pro ohřev potravin od  0°C to 
120°C.  (výkon 600w /3min) 
* jídla, která byla připravena předem lze v nádobách Horká vlnka uchovávat v lednici, a mít je tak 
připravená pro ohřev v mikrovlnné troubě a servírování v jedné nádobě. 
* lesklá okénka na bocích nádob umožňují rozpoznat obsah při skladování v lednici a kontrolovat 
ohřev mikrovlnné troubě. 
* unikátní odvzdušňující uzávěr ve víku nádoby uvolňuje průběžně při ohřevu páru z nádoby a 
víčko zabraňuje možnému rozstříknutí a skvrnám uvnitř mikrovlnné trouby. 
* před vložením nádoby do mikrovlnné trouby otevřete malý ventil na únik páry, aby se 
zabránilo zvýšení tlaku v nádobě vlivem páry. 
* malé kulaté výstupky na vnějším dně nádoby a mělký tvar mísy ještě podporují ohřev potravin v 
nádobě. 
* díky širokým úchytům se nádoby pohodlně a snadno je vyjmeme z mikrovlnné trouby. 
* pro uchováni v ledničce ventilek ve víku uzavřete, aby byla zachována čerstvost potravin. 
Nádoby nejsou určeny pro používání v mrazničce. Materiál by mohl zkřehnout a mohly by se 
zlomit. 
* uvařené jídlo lze ohřívat při teplotě po vyjmutí z lednice nebo při pokojové teplotě, ale ne po 
vyjmutí z mrazničky. Rozmrazování pokrmů z mrazničky v mikrovlnné troubě může nádoby 
poškodit.  
* nádoby lze skladovat jednu v druhé (bez víček) pro úsporu místa. 
* ohřívání pokrmů s rajčaty či kari může způsobit barevné skvrny, které nemají vliv na výkonnost 
produktu. 
* skvrny nejsou kryty zárukou Tupperware. 
* ihned po použití vždy nádobu vypláchněte studenou vodou, abyste pomáhali zabránit přejímání 
intenzivních pachů nebo skvrn. Lze mýt v myčce. 
* objemy nádob jsou vyznačeny na dně v metrické soustavě a Braillovým slepeckým písmem. 
Varování: 
Nepožívejte na vaření v mikrovlnné ani klasické troubě, nebo troubě se zapnutou funkcí grilu. 
(Hrozí poškození vysokou teplotou) 
Neuzavírat horké – způsobíte si poškození víka 
Možnosti použití: 
uchovávání, ohřev a servírování – zeleniny, rýže, těstovin, omáček, ovocných dezertů, servírování 
jednotlivých porcí jakékoliv vašeho oblíbeného jídla. 
 
Rozměry: 400 ml: 16cm ø x 5cm výška 

600 ml: 16cm ø x 6.2cm výška 
800 ml: 16cm ø x 7.5cm výška  


