
ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI

pizza kámen
č. výr. 69

UPOZORNĚNÍ: Pizza kámen lze používat pouze 
společně s grilovacím roštem (č. výr. 32)!

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Rozpalte Váš gril COBB jako obvykle za po-
užití brikety Cobblestone nebo dřevěného 
uhlí.

2. Jakmile jsou brikety/dřevené uhlí rozpále-
né, nasaďte na gril grilovací mřížku (č. výr. 
102) s grilovacím roštem (č. výr. 32).

3. Před nasazením se ujistěte, že všechny 
4 nožky grilovacího roštu zapadly do otvorů 
grilovací mřížky.

4. Vložte pizza kámen do grilovacího roštu.

5. Nasaďte poklop a nahřívejte pizza kámen 
pod dobu min. 15 minut.

6. Nyní si už můžete upéct svoji chutnou 
a křupavou pizzu.
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7. Položte pizzu přímo na povrch pizza kame-
ne a nasaďte poklop.

8. V závislosti na tloušťce těsta by pizza měla 
být hotová do 15 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Po dokončení pečení se ujistěte, že kámen 
na pizzu zcela vychladl než se jej budete 
dotýkat.

• Jaké koliv ztvrdlé  zbytky mohou bý t odstra-
ně ny jemnou š krabkou nebo š pachtlí , poté  
otř ete ká men vlhký m hadř í kem. 

• Nikdy nepouž í vejte saponá ty – saponát 
může změnit chuť potravin.

• Nikdy nenamáčejte pizza ká men do vody 
- voda mů ž e zů stat v pó rech kamene a př i 
ohř evu jej poš kodit. 

• Skvrny z jídla jsou přirozené.

• Kámen na pizzu je vyroben z materiálu, kte-
rý se může snadno odštípnout – zacházejte 
s ním vždy opatrně.

TIP

Než vložíte pizzu na rozehřátý kámen, posypte 
jej moukou. Těsto se pak nepřilepí a po upeče-
ní snadno sklouzne z kamene.


