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NACZYNIA DO GOTOWANIA VIRGO
Naczynia Virgo to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy przywiązują szczególną wagę do zdrowego
gotowania. Umożliwiają one przypiekanie, smażenie i przyrumienianie bez użycia tłuszczu lub oleju
oraz pozwalają na zachowanie witamin, minerałów oraz walorów smakowych potraw dzięki gotowaniu z
niewielką ilością lub bez użycia wody. Przygotowanie dietetycznych posiłków nie będzie więc już
problemem! Ponadto powłoka Ferno Ceramic, która zapobiega przywieraniu produktów, gwarantuje
jakość, wytrzymałość oraz znakomitą wydajność.
Warto też dodać, że naczynia Virgo wyróżniają się charakterystycznym, kolorowym designem, dzięki
któremu na Państwa stole zawsze gościć będzie słońce – i to niezależnie od tego, czy podadzą w nich
Państwo lekkie i świeże potrawy lata, czy też pożywne i ciepłe dania zimowe. Nie pozostaje więc nic
innego, niż rozkoszować się gotowaniem w naczyniach Virgo i oczarować rodzinę i gości smakołykami
przygotowanymi z miłością i troską.


Wykonane z odlewu aluminium, który zapewnia oszczędność energii oraz szybkie i równomierne
rozprowadzanie ciepła.
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Pokryte dwuwarstwową, zapobiegającą przywieraniu potraw powłoką Ferno Ceramic, która jest
najnowszym osiągnięciem firmy BergHOFF, gwarantuje jakość, wytrzymałość oraz znakomitą
wydajność:
o unikalna, fantazyjna warstwa wierzchnia, która pokryta jest plamkami i umożliwia
wygodne wyjmowanie żywności i łatwe czyszczenie.
o twarda warstwa spodnia, która zapewnia dużą odporność na zadrapania i przetarcia (nie
dotyczy to jednak zadrapań spowodowanych częstym użyciem metalowych narzędzi
kuchennych).
W trakcie gotowania długie, czarne rączki wykonane z bakelitu nie nagrzewają się, co zwiększa
bezpieczeństwo użycia. Naczyń Virgo nie należy jednak stosować w piekarnikach, może to
bowiem doprowadzić do uszkodzenia uchwytów.
Atrakcyjny i rzucający się w oczy design.
Bardzo łatwe w czyszczeniu (do większości zabrudzeń wystarczy papierowy ręcznik kuchenny
lub wilgotna ściereczka).
Długich zdejmowanych rączek nie należy umieszczać w zmywarce. Aby wydłużyć okres
użytkowania, nie jest również zalecane mycie w zmywarce samych naczyń.
Dostosowane do palników gazowych i elektrycznych oraz płyt witroceramicznych,
halogenowych i indukcyjnych.
Praktyczny dzióbek na każdym naczyniu sprawia, że wylewanie płynów nie grozi już rozlaniem.
W pokrywie naczyń znajdują się otwory, wylewanie wody jest więc łatwe i bezpieczne, ponieważ
nie wymaga zdejmowania pokrywy.
Na każdej szklanej pokrywie znajduje się dodatkowy, ergonomiczny uchwyt.
Szklaną pokrywę można w każdej chwili umieścić w pionowej pozycji na korpusie naczynia.
Dzięki temu w trakcie gotowania i podawania jedna ręka jest zawsze wolna.
Naczynia Virgo umożliwiają zdrowe gotowanie (z niewielką ilością lub bez użycia wody) oraz
smażenie (bez masła i oleju), a także zachowanie witamin, minerałów i walorów smakowych.
Doskonale nadają się do przygotowywania potraw dietetycznych i bez soli.
Zapakowane w estetyczne, kolorowe pudełko prezentowe.

Importer
„Nois” Sp z o. o.
ul. Jutrzenki 12
02-233 Warszawa

www.berghoff.pl

