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Instruktioner för iPiniumprodukter i 
professionella ugnar
Förvärm ugnen till 230 grader. Är det första gången som plåten/plattan/potatisbakare används så 
applicera ett tunt lager med matolja. (Observera att det bara är första gången som detta behövs, 
men för bättre färg, smak och resultat kan matfett givetvis även användas i framtiden).

När man använder U-pannan kan man använda den antingen kall eller förvärmd. För bästa stek-
resultat av fisk/kött/fågel använd förvärmd plåt (förvärmd till 230 grader).

När man använder kyckling konerna så använd ett kombiprogram med 60% ånga och 230 
grader. Placera kycklingarna så att luften lätt kan flöda fritt emellan dom och placera plåtarna i 
en förvärmd ugn (en kyckling på 1,1-1,2 Kg tar ca 25-28 minuter). Diska av plåtarna emellan 
användningar för bästa resultat.

När man använder Grillgaller eller Grilla Steka Baka så kan man använda dem båda kalla och 
förvärmda men tidsåtgången i recepten från hemsidan är satta från förvärmda produkter och kan 
därför behöva förlängas om man använder kall plåt för att uppnå ett fullgott resultat.

Placera råvaran på kall/förvärmd plåt/grillgaller/platta etc enligt instruktion och recept på 
 hemsidan.

I början innan man vant sig vid iPiniums produkter och den snabbare matlagningen rekommende-
rar vi att man använder en kärntermometer så att rätt kärntemperatur uppnås (annars lätt att man 
över steker maten).

Låt ALLTID maten vila en kort period efter tillagning, vänd råvaran så att den sida som varit upp i 
ugnen nu kommer ner mot plåten, gärna 2-4 minuter så att bästa möjliga resultat uppnås.

När man rengör iPinium produkterna så använd vanlig diskmaskin eller diska för hand med milt 
rengöringsmedel, använd ALDRIG granuler eller starka frätande diskmedel.

För optimal livslängd av Era iPinium produkter överstig inte 260 grader i tillagningstemperatur 
även om produkterna klarar 260-280 grader under KORTA perioder. Använd också plastredskap 
eller andra mjuka redskap för att undvika onödiga repor i produkterna.


