
Læs venligst denne vedligeholdelsesguide inden du bruger dit nye 

stentøjsprodukt for at sikre en beskyttet og smuk overflade. 

Stentøj fra MUUBS inkluderer serierne Ceto, Mame og Yake. Fælles for 

alle tre serier er det håndlavede og unikke look, da formene, der er brugt 

i produktionen ikke har præcis den samme udformning. Derudover er 

alle tre serier behandlet med en reaktiv glasering, som giver hvert enkelt 

stentøjsprodukt et unikt udtryk og udseende.

BRUGERVEJLEDNING TIL STENTØJ / Stentøj er velegnet til brug i ovn op 

til 260° C og under ovnens grillelement. Stentøj fra MUUBS tåler ligeledes 

mikroovn, fryser og maskinopvask. Stentøj må aldrig anvends på grillen, 

komfuret eller stilles på bunden af ovnen.

VIGTIGT / Brug aldrig dit stentøjsprodukt over åben ild eller på grillen 

uanset type og udformning! Tilfør aldrig væske, mens produktet er varmt 

og er placeret i ovnen! Dette kan medføre, at produktet revner, hvilket kan 

forårsage personskade eller skade på øvrige materialer. Har du behov for 

at tilføre væske under tilbedredningen af din ret, skal produktet tages ud 

af ovnen, afkøle i 10 minutter og derefter tilføjes lunken væske, herunder 

vin, øl, bouillon mm.

PLEJE OG BRUG / 

Ovn

Tåler op til 260° C. Brug altid grydelapper, når du håndterer varme fade.

Grillelement i ovn

Når du bruger stentøjet under ovnens grillelement, så sørg altid for, at der 

er et mellemrum på mindst 6,5 cm mellem stentøjet og grillelementet.

Mikroovn

MUUBS stentøj kan bruges i mikroovnen. Håndtagene kan blive varme, 

hvis produktet er i mikroovn i længere tid, især hvis håndtagene er 

omgivet af plastfolie. Tildæk derfor kun den åbne del af fadet, og lad 

håndtagene være frie.
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Køleskab og fryser

MUUBS stentøj kan benyttes i køleskab og fryser. Stentøjet tåler -18° C.

Fra fryser til ovn

Undlad at sætte stentøj med frossen mad i en varm ovn. Placer stentøjet 

med den frosne ret i en kold ovn, og lad ovnen varme op sammen med 

fadet.

RENGØRING AF STENTØJ / Inden brug afvaskes stentøjet i varmt 

sæbevand, skylles og tørres grundigt. Ved daglig rengøring afkøles 

stentøjet helt efter brug, hvorefter det vaskes og tørres som nævnt 

ovenfor. Stentøjet tåler også opvaskemaskine. Stentøj fra MUUBS har en 

glaceret overflade, der er nem at rengøre. Desuden er glasuren hygiejnisk, 

da den hverken absorberer lugt, smag eller farve fra madvarer.

FJERNELSE AF GENSTRIDIGE MADRESTER / Lad stentøjet afkøle helt, 

og fyld derefter varmt sæbevand i produktet. Lad sæbevandet opløse 

madresterne i ca. 10-20 minutter. Afvask derefter produktet på sædvanlig 

vis.

HOLDBART STENTØJ / Alle produkter i stentøj fra MUUBS er originale 

designs og er delvist håndlavede, hvilket gør hvert stykke unikt. Der kan 

derfor forekomme mindre variationer fra produkt til produkt.

HVAD OMFATTER GARANTIEN IKKE? / Garantien omfatter ikke skader 

forårsaget af normal slitage, uheld, misbrug eller kommercielt brug. 

Ridser, pletter, misfarvning eller korrosion fra overophedning eller anden 

ukorrekt anvendelse af produktet omfattes ligeledes ikke. MUUBS er ikke 

ansvarlig for skade påført af stød eller tab.

Nogle typer bestik kan lave mørke aftegniner/ridser på tallerkener, kopper 

mm. Både selve metallet, indholdet af nikkel samt udformningen af 

knivens grillskær har betydning for, om bestik giver sorte streger/ridser.

Kontakt venligst MUUBS, hvis du har nogle spørgsmål.
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