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POKYNY K POUŽÍVÁNÍ PÁNVÍ BEKA NOMAD 
 
Výrobek:  Pánev Beka Nomad 
 
Výrobce: Beka 
 
 
 Důležité informace před prvním použitím 
 
• Před prvním použitím produktu odstraňte všechny štítky a visačky.  

• Poté pánev umyjte v horké mýdlové vodě, důkladně opláchněte a osušte. 

• Po umytí pánev pořádně osušte, aby se zabránilo nebezpečí koroze. 

• Tento produkt splňuje nařízení platná pro produkty určené pro styk s potravinami. 
 
 

• Umístěte pánev na sporák, nalijte do ní běžný olej na vaření (cca 1 mm) a pomalu jej ohřívejte na 
střední teplotu. 

• Olej rovnoměrně rozlijte po celém dnu i okrajích pánve pomocí naklonění pánve. 

• Jakmile olej začne kouřit, použijte hadřík nebo papírovou utěrku, pomocí které olej rovnoměrně 
rozetřete kolem celé pánve. 

• Po vsáknutí oleje do utěrky či hadříku začne povrch pánve tmavnout a zabarvovat se (slavná 
„patinová“ vrstva). 

• Pánev odstavte ze zdroje tepla a nechte ji vychladnout. 

• Před uskladněním vyčistěte teplou vodou a důkladně osušte. 
 
 
 
Poznámka 
 

• Vařením mastných/olejnatých potravin získá pánev tmavší barvu. 

• Nepoužívejte potraviny, které by mohly poškodit tmavý nepřilnavý povlak na pánvi, který díky 

použitému koření postupně vzniká (rajčatová omáčka, citrón, atd.). 
 
 
V případě indukčních vařičů se doporučuje: 

1. Používat mírnou teplotu 
2. Nepoužívat funkci posilovače. 
3. Nepřehřívejte pánev, když je prázdná. 
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Všeobecné bezpečnostní pokyny 
 

  

• Nikdy nenechávejte pánev na sporáku bez dozoru.  

• Jelikož má pánev dřevěnou rukojeť, nepokládejte ji do trouby ani neumísťujte rukojeť přímo nad 
plamen. 

• Nepoužívejte chlorované čistící prostředky (bělidla/brusiva). 

• Horkou pánev pokládejte výhradně na povrch odolný proti vysoké teplotě. 

• Pokládejte horké pánve na zadní část pracovní plochy, kde mohou bezpečně vychladnout. 

• Nedávejte studenou vodu, led ani zmrazené jídlo přímo na pánev, protože by mohlo dojít k 
rychlému výstupu páry, která by Vás mohla popálit nebo zranit přihlížející osoby. Buďte v tomto 
ohledu mimořádně opatrní, pokud je na pánvi horký olej. Při jeho styku s částí pokrmu obsahující 
vodu totiž může dojít k rychlému výstupu páry. 

• V případě vzniku plamene na pánvi vypněte zdroj tepla a přehoďte přes pánev hasicí deku nebo 
navlhčenou utěrku a nechejte ji zde 30 minut ležet. 

• Při vaření s olejem je vždy třeba postupovat opatrně. Pánev nesmí být přeplněná a nesmíte 
používat příliš vysokou teplotu. 

• Malé pánve stavte opatrně na podpěrnou konstrukci plynové plotny, pro kterou většina výrobců 
plynových sporáků poskytuje trojnožku. 

• V případě přehřátí s nádobím nehýbejte, ale nechejte je nejprve vychladnout. 
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