
9 ZLATIH PRAVIL ZA LITOŽELEZNE POSODE 

 

1. POGOSTO JIH UPORABLJAJTE  

Ugotovili smo, da litoželezna posoda s pogosto in dolgotrajno 
uporabo postaja boljša! Razlog za to je v zaščitnem premazu, ki se 
naravno ustvari na tem materialu. Lito železo samo po sebi ni 
odporno na lepljenje hrane, kakor denimo teflon, a s pravilno 
uporabo in vzdrževanjem sčasoma postane. 

2. PRED PRIPRAVO HRANE JIH DOBRO SEGREJTE 

Hrano vedno položite v segreto posodo iz lito-železa. Če hrano 
položimo v hladno posodo, se bo ta po vsej verjetnosti prilepila na 
površino posode. 

3. POSODO SEGREVAJTE POSTOPOMA 

Lito železo se neenakomerno segreva. Ko pa je enkrat dobro segreto, 
odlično zadržuje in vzdržuje vročino. Lonec segrejte na zmernem 
ognju in temperaturo postopoma večajte do željene jakosti. 

4. ČE SE POSODA PRIČNE „LUŠČITI“.. 

Lito železo se nikdar ne lušči. Kadar iz posode odstranjujemo hrano se 
utegnejo pojaviti morebitne „krpice“ , ki so pravzaprav tisti sloj 
polimerizirane maščobe, ki se naravno ustvarja na tem materialu in ki 
je morda postal „predebel“.  

5.DETERGENT- DA, POMIVALNI STROJ -NE! 

Pomivanje z blagim detergentom za posodo litoželeznim posodam ne 
škodi. Uporabite malo detergenta ter gobico za pomivanje posode. 
Po pomivanju velja litoželezno posodo temeljito posušiti (po 
možnosti na štedilniku ali v pečici) ter nanjo nanesti tanek sloj olja. 
Pomivanje v pomivalnem stroju ni priporočljivo in se mu je vsekakor 
potrebno izogibati.   



6. ČIM PREJ – TEM BOLJE 

Kadar govorimo o vzdrževanju, je litoželezno posodo najbolje pomiti s 
toplo vodo takoj po uporabi. Tako se izognemo sušenju ostankov 
hrane. 

7.“PREŽGANE“ OSTANKE HRANE ODSTRANITI S KUHANJEM 

V kolikor so v posodi „zalepljeni“ ostanki - posodo pustite na 
štedilniku, dolijte vodo, ter pustite da voda vre na močnem ognju 
dokler se ostanki hrane ne skuhajo , ter jih odstranite z leseno ali 
kovinsko kuhalnico. Enako učinkovito se  lahko ostanki hrane 
odstranijo z grobo soljo, posodo pa nato speremo z vodo. 

8.PRAVILNO JIH POSPRAVITE 

Če vašo posodo pogosto uporabljate, vendar je ne „oljite“ prav 
vsakokrat, se prepričajte, da je pred pospravljanjem posoda 
popolnoma suha. Posode ločite s papirnatimi brisačami, ki vpijejo 
vlago in preprečijo tudi, da lonci ne začnejo rjaveti. Če pa svojo 
litoželezno posodo „oljite“, bo papirnata brisača pripomogla k 
vpijanju oljnega viška. Pri loncih s pokrovko je priporočljivo pustiti 
pokrovko deloma odprto, da lahko zrak v loncu kroži in onemogoči 
nastanek morebitne vlage. 

9.NAJVEČJI SOVRAŽNIK – RJA 

Rjavenju se izognemo s pravilnim sušenjem in oljenjem ter redno 
uporabo posode.  
Vendar se napake vedno dogajajo, a dobra novica pri tem je, da se za 
odstranjevanje rje še vedno sme uporabiti železna volna, oziroma bolj  
tradicionalna rešitev – groba sol. 

Po čiščenju lonec temeljito posušite in ga naoljite. 
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