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Inainte de prima utilizare, introduceti blatul in cuptor la temperatura ridicata. Acest procedeu va 
creste rezistenta platoului.

Cea mai buna modalitate de a curata blatul de cascaval sau alte produse care s-au copt este sa razuiti 
cu o paleta metalica dupa ce acesta s-a racit.
Va recomandam sa nu curatati blatul cu apa, deoarece aceasta poate provoca craparea blatului in 
cuptor.

Daca doriti sa il spalati cu apa va rugam respectati urmatoarele:
1. Folositi doar apa. Nu utilizati detergent de vase deoarece pot ramane reziduri de detergent pe 
blat.
2. Nu introduceti blatul fierbinte in apa deoarece acesta ar putea crapa.
3. Lasati produsul  sa se usuce in intregime inainte de a gati. Dupa ce s-a uscat blatul, trebuie sa il 
introduceti in cuptor, la temperatura mica dupa ce l-ati lasat in prealabil sa se usuce peste noapte, 
inainte de a gati cu el la temperaturi inalte.

De-a lungul timpului pot ramane pete pe blat, dar acest lucru este normal si nu poate afecta cu nimic 
gatitul in continuare cu acest produs.

Atentie !

1.  Intotdeauna  manevrati  produsul  cu  manusi  de  cuptor.  Acesta  retine  caldura  pentru  o  lunga 
perioada de timp.
2. Cu toate ca blatul este dur, manevrati-l cu grija fara a-l lovi de o suprafata dura, deoarece s-ar 
putea sa se sparga.
3. Nu utilizati niciodata blatul pe flacara sau pe plita, deoarece in contact direct cu flacara deschisa 
ar putea sa crape.
4. Daca folositi blatul si pentru servit la masa, intotdeauna protejati cu un suport termorezistent.
5. A nu se lasa la indemana copiilor, deoarece acesta ramane fierbinte mult timp dupa ce a fost scos 
din cuptor .
6. Daca serviti la masa, aveti grija cu manevrarea gratarului inclus in pachet, deoarece blatul ar 
putea aluneca de pe acesta. In cazul in care nu sunteti siguri de temperatura gratarului va rugam sa 
folositi manusi de protectie.

Preincalziti blatul in cuptor la cea mai mare temperatura pentru 15-20 de minute inainte de utilizare 
pentru o crusta mai  crocanta (in cazul in care gatiti  in cuptorul cu microunde nu este necesara 
preincalzirea).
Gatiti numai pe suprafata neteda a blatului.
Cand adaugati ingredientele aveti grija sa nu depaseasca marginea blatului, deoarece acestea se vor 
arde si vor cadea in cuptor 
Nu folositi faina pe acest blat deoarece se va arde.


