Sağlıklı Yemekler, Sağlıklı Kaplarda pişer…

Fine-Gres Uygulaması patenti Moneta’ya ait yepyeni bir uygulamadır.
İlk nesil Original Ceramica 01 Ürünümüzün üzerinde ,daha üstün özelliklere taşınması amacıyla iki yıl
çalışılarak bu günkü haline getirilen bu yeni nesil seramik kaplama eskinin tüm sağlık özelliklerini
korumakta ancak özellikle ilk nesilde sıkça görülen, kısa sürede yapışmazlığın kaybedilmesi ve
ürünlerde çıkmayan lekeler oluşması gibi iki temel arızayı da tamamen gidermiş bulunmaktadır.
Bu kaplama temelinde tıpta diş dolgusu için kullanılan ve ana maddesi zirkonya olarak bilinen halk
arasında ise seramik olarak adlandırılan tamamen doğal bir hammaddenin işlenmesi ile elde edilir. Bir
mikron(saç telinden 150 kat daha küçük) çapındaki bir zerreciğin ileri teknoloji ile 30 cm’ye kadar
esnetilerek (gerilerek) yekpare olarak kaplanması işin özünü oluşturur. Bu esnetilme ile zerrecik bir
streç film tabakası gibi gerilerek yüzeyinde hiçbir boşluk bırakamaz ve böylece yapışmazlık elde edilir.
Yani üretimde herhangi bir kimyasal ürün desteği değil teknoloji kullanımı ile yapışmazlık elde edilir.
Bu nedenle diğer bütün yapışmazlara yapışmazlığını veren petrol türevi kimyasal PTFE maddesi bu
üründe BULUNMAZ.
Vücudumuzun doğal bir madde olduğu için atmaya çalışmadığı ve adapte olabildiği bu madde yapısı
nedeniyle hiçbir reaksiyona girmez. Bu ürünün pişirme işleminde kullanımını önemli kılar çünkü
yemek pişirmek kimyasal bir reaksiyondur. Bu nedenle iç kaplamanın ‘’inert’’ yani başka maddelerle
reaksiyona girmeyen bir madde olması çok önemlidir. Ayrıca pişirme esnasında özellikle Türk
geleneksel tencere yemeklerinde ısı uzun süreler boyunca ocakta tutulan ürünlerde 250 hatta 350
derecelere kadar çıkabilir. FineGres üretimi 600 derecede gerçekleştiğinden bu tür yüksek ısılara çok
rahat cevap verebilir ve dayanabilir. Yanma ya da zararlı gaz çıkışı görülmez.

Kaliteli seramik kaplama, Moneta mutfak gereçleri serisinin tamamında bulunan bir özelliktir. Isınan
seramik, yiyecekle (et, balık, sebzeler) temas ettiğinde, hiçbir reaksiyona girmediği için,yiyeceklerin
doğal ve saf lezzetini korumaya yardımcı olur. Dolayısıyla mineraller, vitaminler ve doğal besin
değerleri, kaybedilmeden yiyeceğin içinde kalmaya devam eder. Ayrıca FineGres kaplamalar boş
olarak ateşte unutulsa bile herhangi bir yanma-gaz çıkarma reaksiyonu göstermez.
Sağlığınızı tehdit etmeyen en doğal malzeme.
Fine Gres PFOA PTFE CADMIUM vb hiçbir zararlı kimyasal madde içermeyen doğal bir malzemedir.
İnsan ve çevre dostudur. Seramiğin ana malzemesi, yüzyıllardır mutfak gereci yapımında kullanılan
doğal kildir.

Fine Gres Kaplama’nın Temel Özellikleri ve Faydaları
 Fine Gres kaplama ile pişen yemekler, sularını, minerallerini ve vitaminlerini korur. Bu nedenle de
lezzetleri belirgin biçimde öne çıkar,yemekle reaksiyona girmez,karışmaz.
 Fine Gres az yağlı ve sağlıklı yemekler pişirmek için mükemmel bir malzemedir, kayganlığı üst
düzeydedir ve yıllarca bu özelliğini kaybetmez.Çok az yağ ile kullanılabilir.
 Fine Gres ısıyı kusursuz ve çok hızlı bir şekilde iletir ve her tarafa eşit miktarda dağılmasını sağlar,
böylece yemeklerin her kısmı eşit pişer,vitaminleri kaybolmaz.
Fine Gres Enerji tasarrufu yapılmasını sağlar, 45 sn de pişirmeye hazır hale gelir ve emsallerine göre
%20 daha az enerji tüketerek daha çabuk pişirir.
 Fine Gres ; Yiyeceklerin, pişirme gereçlerine yapışmasına engel olur, bilinen tüm yapışmazlardan 4
kat daha fazla yapışmazlık özelliğine sahiptir.
 Fine Gres , temizliğin kolayca yapılmasını sağlar. Böylece sadece ılık su kullanarak, temizliğinizi
yapabilirsiniz,aynı zamanda bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Yapışmazlık eksilmez.
 Fine Gres, hem doğa hem de çevre dostudur,üretiminde çok düşük karbon salınımı gerçekleşir.

 Fine Gres , Kolay çizilmez özelliktedir ve doğal yapısı ile çizilse bile kullanılmaya devam edilebilir.,
 Fine Gres, Yüksek ısılara ve termal ısı şoklarına karşı dirençlidir. Lekelenmez,leke tutmaz.

