
  

Η Cole & Mason έχει αναπτύξει μια σειρά από  σπρέι και λαδόξυδα  

για την αποθήκευση, το μαγείρεμα και το σερβίρισμα λαδιών, ξυδιών και άλλων 

σαλτσών, π.χ. σόγια σως. Είναι σχεδιασμένα για χρήση κατά το μαγείρεμα, το 

καρύκευμα μιας σαλάτας ή τη δημιουργία πιάτων με ζυμαρικά. Η Cole & Mason 

διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων καρυκευμάτων, όπως μύλους αλατιού και 

πιπεριού, γουδιά και  δοχεία αποθήκευσης βοτάνων και μπαχαρικών. Μπορείτε 

να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα www.coleandmason.com για να μάθετε 

περισσότερα.  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΡΕΪ ΛΑΔΙΟΥ/ΞΥΔΙΟΥ: 

 Αφαιρέστε το καπάκι, το κολάρο της φιάλης και τη μονάδα αντλίας.  

 Προσθέστε το αγαπημένο σας λάδι/συστατικό στο μπουκάλι. 

 Μην υπερβαίνετε την ένδειξη «Max» πλήρωσης.  

 Τοποθετήστε την αντλία, σφίξτε καλά το κολάρο και 

επανατοποθετήστε το καπάκι. 

 Για να καρυκεύσετε , αντλήστε  ,πιέζοντας το καπάκι όχι 

περισσότερες από 5-7 φορές και μετά ψεκάστε (βλ. εικ. 1 & 2).  

 Πιέστε για να αντλήσετε ανάλογα με τον όγκο του λαδιού/υγρού στη 

φιάλη.  

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του λαδιού, τόσο λιγότερος είναι ο 

αριθμός των πιέσεων  που απαιτούνται και αντίστροφα. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα να απελευθερώνετε την πλεονάζουσα πίεση μετά τη 

χρήση. Για να το κάνετε αυτό, απλά ξεβιδώστε ελαφρά το κολάρο του 

μπουκαλιού μέχρι να απελευθερωθεί ο πεπιεσμένος αέρας. 

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΠΡΕΪ 

 Για να καθαρίσετε την αντλία  γεμίστε τη φιάλη με ζεστό 

σαπουνόνερο.  

 Επανατοποθετήστε την αντλία και βιδώστε το κολάρο του 

μπουκαλιού στη θέση του.  

 Ψεκάστε για να επιτρέψετε στο σαπουνόνερο να τρέξει μέσα από την 

αντλία. 

 Επαναλάβετε με καθαρό ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν 

υπολείμματα σαπουνιού.  

Εγγύηση: 

Ζημιές ή σφάλματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών 

δεν καλύπτονται από την εγγύηση.Σε περίπτωση κατασκευαστικού λάθους 

επιστρέψτε το σπρέι μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα όπου 

αγοράστηκε. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 Το νέο σας Σπρέι λαδιού/ξυδιού της Cole & Mason μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τον ψεκασμό των 

αγαπημένων σας λαδιών ή ξυδιών ώστε να δημιουργήσετε μοναδικά  

ντρέσινγκ , αφεψήματα, αλλά και για σάλτσες όπως σάλτσα σόγιας.  

 Ο ψεκασμός σας προσφέρει μια πιο υγιεινή προσέγγιση 

εφαρμόζοντας μια λεπτή και ομοιόμορφη επίστρωση υλικού λαδιού 

& ξυδιού είτε πρόκειται για την επικάλυψη ενός τηγανιού/πιάτου για 

μαγειρικούς σκοπούς είτε για την παρασκευή σαλάτας.  

 7 αντλήσεις αντιστοιχούν σε  περίπου ½ κουταλάκι του γλυκού 

 Εάν επιλέξετε να αρωματίσετε το λάδι σας με μυρωδικά ή μπαχαρικά 

η αντλία διαθέτει κατάλληλο φίλτρο που δε φράσσει  για να 

αποτρέψει την μεταφορά  συστατικών στην αντλία. Εάν 

χρησιμοποιείτε αρωματισμένα έλαια ή αρωματίζετε το δικό σας λάδι 

με φρέσκα βότανα ακολουθήστε τις συστάσεις αποθήκευσης και 

διάρκειας ζωής του κατασκευαστή. 

 Σημαντικό: Τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν σε λάδι με 

βότανα που περιέχουν ίχνη νερού. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να στεγνώσετε τελείως τα βότανα και τα μπουκάλια ή να 

διατηρήσετε το λάδι στο ψυγείο και να το χρησιμοποιήσετε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα για να μειώσετε τον κίνδυνο. Μπορείτε 

να επισκεφτείτε το www.coleandmason.com για να δείτε νόστιμες 

και συναρπαστικές ιδέες για συνταγές και χρήσεις για το νέο σας 

σπρέι! 

 


