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MASON – keramické formy na pečení jsou vhodné do trouby, 

nálepky. Nepokládejte na přímé zdroje tepla. Horkou formu 
nikdy nepokládejte na studené nebo mokré povrchy. Nechte 
nádobu vždy vychladnout předtím, než ji umyjete. Při manipu-

kládejte horké nádobí přímo na stůl. Odolné skvrny odstraňte 
neagresivním čističem nádobí.

vaný vnější povrch pomáhá snadno uchopit mísu rukou. Není 
vhodné do klasické trouby na pečení, používejte na přípravu 

vodu přímo do mísy. Před prvním použitím umyjte vlažnou 

Nechte přirozeně vyschnout.

do mikrovlnné trouby. Před prvním použitím umyjte vlažnou 

Nechte přirozeně vyschnout.

MASON – skleněné formy na pečení jsou vhodné do trouby, 

nálepky. Nepokládejte na přímé zdroje tepla. Horkou formu 
nikdy nepokládejte na studené nebo mokré povrchy. Nechte 
nádobu vždy vychladnout předtím, než ji umyjete. Při manipu-

kládejte horké nádobí přímo na stůl. Odolné skvrny odstraňte 

neagresivním čističem nádobí.
MASON – nádoba tažín bývá upravena glazováním. Skládá se 

části, kterou představuje velká poklice kónického tvaru. Ta 
zajišťuje, že se kondenzovaná pára, vznikající při ohřívání 
pokrmu, vrací na dno tažínu.
Tradiční způsob přípravy je dušení, tedy pomalé ohřívání 
nádoby. Při použití elektrické plotýnky je vhodné postavit 
nádobu například na úlomky obkladových dlaždiček, které leží 
mimo její plochu. Při přípravě na plynovém vařiči je doporučo-
váno použít speciální hliníkové mřížky, která teplo rozptýlí.

Před prvním použitím
1.  

2.   

3. Před uložením nádobu vždy vytřete dosucha.

1.  

2.  Pokud se objeví připáleniny, nejlépe je odstraníte odmoče-

3. Před sklizením umytý Tajine nechte uschnout.

Běžné používání
1.  

na sporáku, dbejte na pozvolné ohřívání, ideálně na plotně 
stejně velké, nebo větší, než dno hrnce.

2.  Nikdy nerozpalujte keramické nádobí Mason prázdné - 

3.  Hrnce Tajine Mason Cash mohou do trouby, do mikrovlnné 

keramiku.



4.  

Jak používat terakotový pekáč
Před prvním použitím namočte terakotový pekáč na 10 minut 

•  Pro nejlepší výsledek namočte před každým použitím tera-
kotový pekáč na 10–15 minut do studené vody. Póry vodu 

•  
trouby. PEKÁČ VŽDY VKLÁDEJTE DO STUDENÉ TROUBY. 

•  Nastavte troubu na požadovanou teplotu. Používáte-li 
plynovou troubu, nejdříve ji nastavte na nejnižší teplotu 

Při pečení se vyvarujte náhlých teplotních změn.
•  

Čištění

Kvůli těmto pórům mohou na povrchu pekáče zůstat barevné 
stopy, což je při běžném používání normální. Pokud pekáč čis-

•  
•  Před mytím nechte pekáč VŽDY vychladnout.
•  NENAPOUŠTĚJTE studenou vodu do horkého pekáče.
•  NEMYJTE

Důležité
•  NIKDY pekáč nepokládejte na jakoukoliv plotnu.
•  NIKDY pekáč nepoužívejte ke grilování.

jeme ošetřovat vlhkou utěrkou.

MASON – multifunkční dřevěné pomůcky do kuchyně. Dopo-

mikrovlnky. Před prvním použitím umyjte vlažnou vodou se 

přirozeně vyschnout. 



SK
MASON – keramické formy na pečenie sú vhodné do rúry, mik-

padné nálepky. Neklaďte na priame zdroje tepla. Horúcu formu 
nikdy neklaďte na studené alebo mokré povrchy. Nádobu 
nechajte vždy vychladnúť predtým, než ju umyjete. Pri mani-

Horúci riad neklaďte priamo na stôl. Odolné škvrny odstráňte 
neagresívnym čističom riadu.

álna na prípravu cesta na chlieb, koláče, sušienky, pečivo 

kajší povrch pomáha ľahko uchopiť misu rukou. Nie je vhodné 
do klasickej rúry na pečenie, používajte na prípravu jedla. Je 

Nelejte vriacu vodu priamo do misy. Pred prvým použitím umyte 
vlažnou vodou so saponátom. Na umývanie nepoužívajte abra-
zívne prostriedky. Nechajte prirodzene vyschnúť.

riadu. Vhodné do mikrovlnnej rúry. Pred prvým použitím umyte 
vlažnou vodou so saponátom. Na umývanie nepoužívajte abra-
zívne prostriedky. Nechajte prirodzene vyschnúť.

MASON – sklenené formy na pečenie sú vhodné do rúry, mik-

padné nálepky. Neklaďte na priame zdroje tepla. Horúcu formu 
nikdy neklaďte na studené alebo mokré povrchy. Nádobu 
nechajte vždy vychladnúť predtým, než ju umyjete. Pri mani-

Neklaďte horúci riad priamo na stôl. Odolné škvrny odstráňte 

neagresívnym čističom riadu.
MASON – nádoba  tajine (tažín) býva upravená glazovaním. 

tvaru. Tá zabezpečuje, že sa kondenzovaná para, vznikajúca 
pri ohrievaní pokrmu, vracia na dno tajine. Tradičným spôso-
bom prípravy je dusenie, teda pomalé ohrievanie nádoby. Pri 
použití elektrickej platničky je vhodné postaviť nádobu naprí-
klad na úlomky obkladových dlaždičiek, ktoré ležia mimo jej 
plochy. Pri príprave na plynovom sporáku sa odporúča použiť 
špeciálne hliníkové mriežky, ktoré teplo rozptýlia.

Pred prvým použitím
1.  

2.  

3.  Pred uložením nádobu vždy vytrite dosucha.

1.  

2.  Ak sa objavia pripáleniny, najlepšie ich odstránite odmoče-

3.  Pred odložením umytú nádobu tajine nechajte uschnúť.

Bežné používanie
1.  

ale na sporáku, dbajte na pozvoľné ohrievanie, ideálne na 
rovnako veľkej platni alebo na väčšej ako dno hrnca.

2.  Nikdy nerozpaľujte keramický riad Mason prázdny - vždy 

3.  Hrnce Tajine Mason Cash sú vhodné do rúry, mikrovlnnej 

miku.

4.  
nádoby tajine.

Ako používať terakotový pekáč
Pred prvým použitím namočte terakotový pekáč na 10 minút 

 ou.
•  Pre najlepší výsledok namočte pred každým použitím tera-

kotový pekáč na 10 – 15 minút do studenej vody. Póry 

•  
rúry. PEKÁČ VŽDY VKLADAJTE DO STUDENEJ RÚRY. 

•  Nastavte rúru na požadovanú teplotu. Ak používate plynovú 

zvyšujte, až kým nedosiahnete požadovanú hodnotu. Pri 
pečení sa vyvarujte náhlych teplotných zmien.

•  

Čistenie

použití. Kvôli týmto pórom môžu na povrchu pekáča zostať 
farebné stopy, čo je pri bežnom používaní normálne. Ak pekáč 
čistíte správne, je aj napriek farebným stopám dokonale čistý.
•  
•  Pred umývaním nechajte pekáč VŽDY vychladnúť.
•  NENAPÚŠŤAJTE studenú vodu do horúceho pekáča.
•  NEUMÝVAJTE

Dôležité
•  NIKDY pekáč neklaďte na akúkoľvek platňu.
•  NIKDY pekáč nepoužívajte na grilovanie.



ošetrovať vlhkou utierkou.

riadu. Odporúčame ošetrovať vlhkou utierkou.
MASON – multifunkčné drevené pomôcky do kuchyne. Odpo-

MASON – pomôcky na pečenie. Vhodné na prípravu cesta, 

riadu. Vhodné do mikrovlnnej rúry. Pred prvým použitím umyte 
vlažnou vodou so saponátom. Na umývanie nepoužívajte abra-
zívne prostriedky. Nechajte prirodzene vyschnúť.
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