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Design

Na stole potrawy można podawać bezpośrednio z naczyń Pierra. 

Konserwacja

Przed pierwszym użyciem glinianej pokrywy z powierzchni należy zmieść  -

ewentualne pozostałości pyłu. 

Przed użyciem pokrywę należy namoczyć w bieżącej wodzie.  -

Po zakończeniu gotowania naczynie powinno wystygnąć. Można je wówczas  -

umyć mydłem i gąbką (aby łatwo usunąć tłuszcz, należy dodać kilka kropel 

detergentu). Następnie naczynie opłukać gorącą wodą. 

Użycie zbyt dużej ilości detergentu jest niewskazane, prowadzi to bowiem do  -

zatkania porów.

Nie wolno stosować substancji ściernych. -

Przed odstawieniem do szafki naczynie należy dokładnie wysuszyć.  -

Zawilgocona pokrywa może doprowadzić do wytworzenia się w naczyniu 

pleśni. 

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. -

Aby przedłużyć okres użytkowania glinianej pokrywy, po ok. 100 godzinach  -

użytkowania pokrywkę należy wysterylizować, umieszczając ją we wrzątku 

na 30 minut. 

Główne zalety w skrócie:

Jedzenie, które przywiera do powierzchni, należy już do przeszłości.  -

Nie trzeba używać tłuszczu ani oleju. Dzięki temu można przygotowywać  -

zdrowsze posiłki, kuchenka jest czysta i niezachlapana, zaś w mieszkaniu 

nie unosi się ciężka woń smażonego mięsa czy ryby (spowodowana przede 

wszystkim użyciem oleju). 

Nie następuje utrata substancji odżywczych i witamin.  -

Brak przywierania oznacza łatwą konserwację.  -

Świetnie sprawdza się w przypadku nagłych wizyt gości – po umieszczeniu w  -

piekarniku lub na kuchence prawie nie trzeba kontrolować procesu gotowania. 

16 cm 1,4 L

20 cm 2,2 L

24 cm 4,1 L

28 cm 6,7 L

24 x 24 cm 3,3 L

28 x 28 cm 4,5 L

32 x 21 cm 5,8 L
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Tradycja dobrego smaku 

Czy chcą Państwo delektować się smakiem tradycyjnych potraw? Naczynia do gotowania z 

serii Pierra stanowią doskonałe połączenie tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnej technologii. 

Wykonane z odlewu aluminium garnki pokryte są ceramiczną powłoką zapobiegającą 

przywieraniu, zaś ich pokrywy wykonane są z gliny, która gwarantuje zachowanie tradycyjnego 

aromatu i smaku. 

Garnki Pierra pozwalają na przygotowywanie zdrowych posiłków z różnego rodzaju składników 

(warzyw, mięsa, ryb, drobiu czy owoców). Poza tym nie mają sobie  równych jeśli chodzi o 

gotowanie aromatycznych i smacznych dań bez tłuszczu. 

Porowata struktura gliny sprawia, że pieczenie przebiega w sposób naturalny. Wchłonięta woda 

(przed użyciem pokrywę należy zanurzyć w zimnej wodzie) paruje w miarę nagrzewania się 

pokrywy. Dzięki delikatnej warstwie pary wodnej składniki nie wysychają, zachowując kruchość i 

smak. Nie trzeba przy tym dodawać tłuszczu lub płynu w innej postaci (składniki nie przywierają). 

Utrata wilgotności, zapachu, smaku, składników odżywczych i witamin jest wykluczona. 

Łatwość użycia 

Prostota użycia sprawia, że gotowanie w garnkach Pierra nie nastręcza najmniejszych trudności. 

Dzięki nim będą Państwo mogli szybko podać na stół pyszny posiłek. 

Zawsze przed użyciem pokrywę garnka należy umieścić w zimnej wodzie na co najmniej 10 

minut. Pokrywa wchłania bowiem wodę. Następnie garnek można wykorzystać do gotowania na 

kuchence lub w piekarniku. 

Do warzyw, mięsa lub ryby należy dodać nieco wody lub bulionu, a następnie garnek A) 

przykryć namoczoną uprzednio w wodzie glinianą pokrywą. Składniki w naczyniu na 

kuchence należy gotować na parze do momentu, aż będą gotowe. 

Do warzyw, mięsa lub ryby należy dodać nieco wody lub bulionu, a następnie B) 

garnek przykryć namoczoną uprzednio w wodzie glinianą pokrywą. Naczynie 

umieścić w zimnym piekarniku (należy pamiętać, że pokrywa jest bardzo podatna na 

wahania temperatury, w związku z czym nie wolno jej umieszczać bezpośrednio w 

rozgrzanym piekarniku, na palniku lub rozgrzanej płycie). Stopniowe rozgrzewanie 

piekarnika pozwala na uzyskanie „piekarnika w piekarniku”. Po rozgrzaniu piekarnik 

należy ustawić na pożądaną temperaturę. 

Po zakończeniu gotowania pokrywy nie wolno umieszczać na chłodnej  -

powierzchni! Należy ją zawsze kłaść na macie lub ściereczce do naczyń tak, 

aby zbyt szybko nie ostygła i nie pękła. 

Naczynie jest gorące, dlatego należy założyć rękawice kuchenne. -  

Przed podaniem posiłku należy odczekać 3-5 minut. Gwarantuje to równe  -

rozprowadzenie temperatury. 

W trakcie pieczenia nie wolno dodawać zimnych płynów. W tym celu płyn  -

należy podgrzać, w przeciwnym bowiem razie pokrywa może pęknąć. 

Aby dodać płyn należy wykorzystać specjalne zagłębienia w górnej części 

pokrywy. Po ok. dziesięciu minutach woda zostanie wchłonięta przez pokrywę. 

Przepis na udziec jagnięcy z warzywami

Pokrywę zanurzyć w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut. W ten sposób  -

wchłonie ona wilgoć. 

Udziec usmażyć w garnku w wysokiej temperaturze –  zamknięcie porów  -

pozwoli uzyskać optymalny smak. Dodać trochę czerwonego wina. 

Dodać warzywa i zioła, przykryć glinianą pokrywą i włożyć do zimnego  -

piekarnika. Piec 90 minut w temperaturze 180-200°C.

   


