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SERIA SENSUELL – profesjonalne gotowanie

Dowiedz si?, jak rozpozna? dobry garnek czy patelni? ze stali. Je?li nadal b?dziesz mie?
w?tpliwo?ci – wybierz ju? sprawdzone naczynia do gotowania, takie jak SENSUELL. Funkcjonalne
rozwi?zania zastosowane w tej serii sprawiaj?, ?e ich popularno?? wci?? ro?nie.

Jak rozpozna? dobry garnek czy patelni? ze stali? Przede wszystkim trzeba sprawdzi?, czy
naczynie ma grube dno z aluminiowej sztaby mi?dzy warstwami wysokiej jako?ci stali. Aluminium
dobrze przewodzi ciep?o i zapewnia jego równomierne i energooszcz?dne rozprowadzanie, a stal
zabezpiecza przed przywieraniem potraw oraz minimalizuje ryzyko przypalenia. Takie garnki s?
stosunkowo ci??kie, ale i trwa?e. Mo?na je u?ywa? na wszystkich typach kuchenek, tak?e
indukcyjnych. Stalowe naczynia s? te? najbezpieczniejsze dla zdrowia (z jednym zastrze?eniem:
osoby uczulone na nikiel powinny wybiera? stop wolny od tego pierwiastka, a oznaczany na dnie
naczy? jako 18/0).
Kupuj?c garnki, trzeba te? zwróci? uwag? na uchwyty. Musz? by? solidne, tak ?eby ?atwo i bez
obawy, ?e si? oparzymy, mo?na by?o je chwyci?. Z kolei pokrywka powinna mie? otwór
(SENSUELL ma ich trzy!) na par?; zmniejszaj? ci?nienie w naczyniu, by mie? wi?ksz? pewno??, ?e
warzywa w zupie si? nie rozgotuj?. To ju? w?a?ciwie wystarczy, by garnki mo?na by?o poleci?.
Seria SENSUELL oferuje jednak kilka dodatkowych ergonomicznych i funkcjonalnych rozwi?za?.
Uchwyty garnków s? umocowane uko?nie (nierównolegle do podstawy), by ?atwiej by?o je
przechyli?, gdy na przyk?ad chcemy odcedzi? makaron. Z kolei specjalnie wyprofilowane r?czki
rondli i patelni naprawd? dobrze le?? w d?oni. S? te? od spodu pokryte silikonem, co gwarantuje,
?e nie wy?lizgn? si? nawet wtedy, gdy mamy mokre r?ce. Natomiast pokrywki wyposa?ono w
okr?g?e okienka. Mo?na zajrze? do ?rodka i skontrolowa? gotowanie. Dla mnie wa?ny jest tak?e
taki drobiazg, jak skala we wn?trzu garnków, dzi?ki której ?atwo odmierzysz odpowiedni? ilo??
p?ynu.
Autork? serii SENSUELL jest szwedzka projektantka Ann-Carin Wiktorsson.
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