HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – BEFŐTTES ÜVEG
Gyümölcsök és zöldségek házilagos tartósítására szolgál, melybe az élelmiszereket hőkezelést
követően tesszük, és a megfelelő eszköz segítségével légmentes lezárjuk.
Győzödjön meg arról, hogy az üvegek és a tömítés teljesen tiszták, élelmiszermaradványoktól,
zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentesek. Ellenőrizze, hogy nincs az üvegen, a záró fedélen
repedés, csorbulás, sérülés, korrózió.
Amennyiben olyan üveget használ, amelyhez tömítő gyűrű is tartozik, vizsgálja át azt is, mert a
hibás gyűrű esetében az üveg nem záródik légmentesen, az abban tárolt termék rövid idő alatt
megromlik.
Az üvegek feltöltéséhez használjon befőzéshez alkalmas tölcsért, hogy az üvegek pereme tiszta
maradjon. Az üvegeket annyira töltse tele, hogy az üveg felső pereme és a befőzött élelmiszer
között legalább 2-3 cm szabad hely maradjon. (szósz állagú termékek esetében több helyet
hagyjon szabadon)
Amennyiben a befőzött élelmiszer térfogata a befőzés során megnő, az üveg felső pereme alatt
hagyjon több helyet szabadon. Mielőtt az üvegeket lezárná, újra győzödjön meg arról, hogy az
üvegek felső pereme tiszta, élelmiszermaradványoktól mentes. Helyezze a tömítést az
üvegtetőre, hajtsa le a tetőt és zárja le fedővel, csatos üveg esetén a csatos zárral. Ha az üveg
nem zárható le, győzödjön meg róla, hogy a tömítés megfelelően van felhelyezve. Ne fejtsen ki
túl nagy erőt az üvegek lezárásakor.
Ne tegye ki a befőttes üvegeket hirtelen hőmérsékletváltozásnak. Mielőtt nagyon forró
élelmiszert, pl. főzött lekvárt töltene az üvegekbe, helyezze az üvegeket kicsavart törlőruhára,
amelyet előtte forró vízbe mártott. Ne helyezzen hideg befőttes üvegeket nagyon forró vagy
forrásban lévő vízbe, melegítse a vízfürdőt fokozatosan a kívánt hőmérsékletre. Az üvegeket ne
helyezze forró területre, rácsra vagy pléhrestb. Ne helyezzen forró üvegeket hideg vagy
fémalátétekre. A forró üvegekkel való munka során használjon konyhai kesztyűt az égési
sérülések elkerülése érdekében.
Az üvegeket NE helyezze nyomás alá! (pezsgőt és egyéb szénsavas italokat NE töltsön az
üvegekbe)!
A termék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!
Baleset esetén azonnal forduljon orvoshoz!
Nem játékszer, gyermek kezébe NE adjuk!

