
Tradiční litinové konvice na čaj                                   

Litinové čajové konvičky jsou praktickými a při náležité péči i odolnými pomocníky 
při přípravě Vašeho oblíbeného nápoje, kteří si získávají stále více příznivců. A 
není divu - litinové konvice disponují na rozdíl od konviček vyrobených z jiných 
materiálů celou řadou vlastností, díky kterým si svůj šálek čaje vychutnáte, jak se 
patří. Jen namátkou: 

 litina skvěle "drží teplo", takže čaj připravený a podávaný v litinové konvičce 
si tu správnou teplotu uchová ještě zhruba hodinu poté, co jste z konvičky 
vyjmuli sítko s vylouhovaným čajem, a to i bez použití ohříváčku; 

 litina přispívá k rovnoměrnému rozložení tepla, což prospívá louhování čaje 
a projeví se i na výsledné chuti nápoje, která je výraznější; 

 litinové konvice na čaj bývají většinou opatřeny vyjímatelným sítkem z 
nerezové oceli a Vám tak odpadá starost s dodatečným sháněním sítka; 

 naše kvalitní litinové konvice jsou opatřeny kvalitním smaltovaným vnitřkem, 
díky čemuž jsou chráněny nejenom před rzí, ale i přejímáním chutí, což 
ocení všichni, kteří si připravují různé druhy čaje; 

 tyto konvičky mají extrémně dlouhou životnost, samozřejmě za 
předpokladu, že jste zakoupili skutečně kvalitní výrobek a dobře se o něho 
staráte; 

 opravdový čajový obřad se bez litinové konvičky jen těžko obejde; 
 čajová konvička z litiny se stane ozdobou každé kuchyně, popř. jídelny. 

 

Litinové čajové konvice a jejich údržba 

Litinové konvice jsou uvnitř opatřeny smaltem a proto čistěte pouze vlhkým 
hadříkem, v žádném případě nepoužívejte jakékoliv čistící přípravky, houbičky na 
nádobí či drátěnky! Před prvním použitím byste měli litinovou konvici několikrát 
opláchnout vodou. 
Litinové konvice nepatří do mikrovlnné trouby. Litinová konvice je vhodná pro 
všechny zdroje tepla kromě plynových sporáků. 
Do litinové konvice nepatří ovocný čaj. 
Litinové konvice nepatří do myčky na nádobí. Časem se uvnitř konvice vytvoří 
čajové usazeniny, kterým se také říká patina. Pokud si nepřejete patinu, otřete 
vnitřek konvičky pomocí měkkého hadříku každé dvě až tři použití. 
Litinové konvice nenecháváme dlouho naplněné vodou nebo čajem. 
Po ukončení používání litinové konvice ji opláchneme horkou vodou a utřeme ji 
suchým hadříkem. 
Dříve nebo později se na každé litinové konvici objeví drobné skvrny rzi. To je 
v povaze těchto konvic a neškodí konvici ani vašemu zdraví. Pokud vám tato místa 
vadí, můžete je po opláchnutí ošetřit lehce naolejovaným hadříkem. Konvici 
skladujeme vždy v suchu. 


