
 

 
 

 

Food-Tef® - Stegefolie 
 

Den geniale ”evigheds –bage/stegefolie” 

• Lagerførende i fødevaregodkendt PTFE (TEFLON®) belagt 

glasvæv til produktion af Food-Tef® bånd & bage-/stegefolie. 
  

• Kort leveringstid på såvel standarddimensioner som 

specialopgaver. 
  

Her bruges Food-Tef®: 

• Food-Tef® er en bage/stegefolie, der er fremstillet til 

fødevarebrug. Det anvendes f.eks. som erstatning for 

almindeligt bagepapir eller aluminiums folie og kan bruges igen 

og igen. 
  

• Den specielle PTFE (TEFLON®) overflade forhindrer bagværk og 

alle former for stege-mad i at brænde fast. 
  

• Food-Tef® kan benyttes på bageplader, i bradepander, til 

beskyttelse af ovnens bund, i alle typer ovne - også 

mikrobølgeovne, på stegepander og til foring af f.eks. 

bageforme. 
 

Nyttige tips: 

• Det er ikke nødvendigt at smøre Food-Tef®. Hverken dej, kager, sukker eller f.eks. ost vil 

brænde fast. 
    

• Hvis Food-Tef® klippes til, så det passer i bunden af stegepanden eller bradepanden, kan du 

tørstege kød og bacon o.a. samt brase kartofler - en smule olie kan sagtens tilsættes. Lad evt. 

folien gå en smule op ad kanterne så fedtstoffet/olien ikke løber ud. 
    

• Læg Food-Tef® ud på bordet før du ruller din dej ud, så klæber dejen ikke fast til bordet. Hvis du 

f.eks. laver pizza-dej, så lad den udrullede dej forblive på Food-Tef® og stil det hele ind i ovnen. 

Food-Tef® anbringes direkte på bagepladen eller ovn-risten. 

Korrekt anvendelse: 

• 
Brug aldrig skarpe metalgenstande såsom knive direkte på Food-Tef®. Folien kan i værste fald 

skæres i stykker eller overfladen beskadiges, således at fedtstof trænger igennem overfladen, og 

Food-Tef® misfarves. 

  

• Undgå temperaturer over 290°C. Hvis folien anbringes i bunden af en selvrensende ovn, skal det 

fjernes, inden renseprocessen sættes i gang. 
    

• Undgå at knække eller lave skarpe folder i Food-Tef®, da dette med tiden kan medføre 

revnedannelser. 
  

• Kan normalt rengøres med en fugtig klud eller i varmt vand. Brug ikke skuremidler, da det ridser 

overfladen. 

Størrelse/Leveringstid: 

• Da Food-Tef® konfektioneres af SILCOFA A/S, kan vi normalt levere mindre mængder fra dag til 

dag, større mængder i løbet af 3-5 dage afhængig af format og størrelse. 
  

• Leveres som standard i 2 farver: SORT og BRUN. Størrelse: Maksimum 1000 mm (1,0M) på den 

ene led. Som firkantede eller runde ark iht. kundens ønsker. Kan efter ønske og baseret på visse 

minimums mængder leveres i rød, blå eller sort med glimmer. 
  

• Food-Tef® leveres også som stegebånd. 

  

• Se venligst databladet for "Food-Tef® Stegebånd". 

 FT003DK 20130410 

SILCOFA A/S ● Stamholmen 193 A ● DK-2650 Hvidovre ● Tlf.: +45 36 77 17 81 ● Fax: +45 36 77 17 69 ● salg@silcofa.dk 
www.silcofa.dk 


