
Formy na zmrzlinu silikónové 2 ks 

 

Distribútor: 

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR 

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR 

 

• Vyrobené zo 100% prémiového potravinárskeho silikónu. 

• Navrhnuté na prípravu zdravých mrazených desiat z čerstvých surovín, ako je ovocie, jogurt, 

ovocná šťava atď. 

• Zdravá alternatíva k plastu. 

• Ručné umývanie alebo sterilizácia. 

• V súlade s normou EU Standard. 

 

POUŽITIE 

 

•   Naplňte formy požadovanými ingredienciami a pevne uzavrite veko. 

• Vložte ich na niekoľko hodín do mrazničky (max. - 40 °C). 

• Pred podávaním ich vyberte z mrazničky a nechajte niekoľko minút odpočinúť. 

• Otvorte veko a zmrazenú desiatu skonzumujte jemným zatlačením od konca smerom nahor. 

 

VAROVANIE 

•    Vždy používajte pod dohľadom dospelej osoby. 

•    Pred každým použitím výrobok skontrolujte. 

•    Pred prvým použitím vyvarte vo vode po dobu 5 minút. 

•    Pred použitím a po každom použití dôkladne umyte. 

•    Zahoďte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia. 

•    Malo by sa používať iba na účely kŕmenia. 

 

POKYNY PRE ČISTENIE 

• Pred a po každom použití výrobok umyte teplou vodou. 
• Po použití čistiaceho prostriedku dôkladne opláchnite. Odporúčame použiť neparfumovaný čistiaci 

prostriedok. 
• Nenechávajte na výrobok pôsobiť po dlhú dobu potraviny so silným zápachom a najmä mastné 

potraviny. 
• Ak spozorujete akýkoľvek zápach, čo najskôr produkt potrite citrónom alebo bielym octom a na noc 

ho namočte do teplej vody sýtenej oxidom uhličitým. 
• Je možné sterilizovať. 

UMÝVANIE V UMÝVAČKE RIADU 
 
Potravinársky silikón je odolný voči poškodeniu a degradácii pri vysokých teplotách. Technicky sú 
silikónové výrobky do umývačky riadu vhodné, ale nepríjemné pachy v umývačke riadu môžu prenikať 
do silikónových výrobkov. Čistiace prostriedky do umývačiek riadu môžu obsahovať chemikálie, ktoré 
nemusia byť pre deti bezpečné. Z týchto dôvodov vždy odporúčame ručné umývanie teplou jarovou 
vodou alebo použitie sterilizátora. 
 
POZOR PROSÍM: Farbivá obsiahnuté v potravinách a tekutinách môžu spôsobiť zafarbenie produktu. Aj 

naďalej je použitie produktu úplne bezpečné, pretože toto zafarbenie je spôsobené prírodnými 

potravinárskymi farbivami. 



Potravinársky silikón je surovina bez chuti a zápachu. Farbivá obsiahnuté v potravinách a tekutinách 
môžu spôsobiť zafarbenie produktu. Pokiaľ dôjde k zafarbeniu, môžete vyskúšať jedno z nasledujúcich 
odporúčaní: 

• Výrobok potrite bielym octom alebo citrónom, počkajte minimálne 20 minút a potom ho opláchnite 
teplou vodou. 

• Na jeden deň namočte výrobok do vody s jedlou sódou a potom ho opláchnite teplou vodou. 


