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PIZZA DE MARGUERITA

Receitas:

Sobre a LyoN 360

TORTA DE LEGUMES

PEITO DE FRANGO COM 
MOLHO DE MOSTARDAS

PENNE AO SUGO

LOMBINHO RECHEADO

PAELLA

PUDIM DE LEITE 
CONDENSADO  
COM ESPECIARIAS

tipos de chamas

MINI BAGUETE RECHEADA 
COM Mussarela

File Grelhado com 
Legumes No Vapor

CAMARAO NO BAFO

como tirar melhor 
proveito da lyon 
360.

recomendacoes
de uso.

Bolo Marmore de 
BauNilha e CREME 
DE AVELA
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Acompanham a Lyon 360:

• 1 Forma para bolo/pudim, com revestimento interno 
e externo em antiaderente.

• 1 Panela com tampa grill, com revestimento interno 
em antiaderente e externo em poliéster siliconado. 
Corpo e tampa com fundo de indução.

• 2 Formas para pães, com revestimento interno e ex-
terno em antiaderente.

• 1 Grelha em aço inox.

A Panela Lyon 360 é a mais versátil que você já viu.  
Funciona como um forno, você  pode preparar o que 
imaginar na boca do fogão.

LYON 360

A panela que é tudo.  
Até panela.
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Com a Lyon 360 Tramontina, suas 
receitas terão sucesso garantido!

Abra as portas da sua cozinha para a Lyon 360 
Tramontina! Só ela transforma peças inteiras, mesmo 
congeladas, em assados tenros e dourados. Faz um 
delicioso pudim, pronto em menos tempo. Prepara 
grelhados suculentos.

Assa pães fresquinhos e crocantes, rocamboles, 
bolos altos e fofinhos mais rápidos do que no forno 
convencional, e ainda panetones com gotas de 
chocolate o ano inteiro!

Lyon 360, beleza e charme 
que podem ir à mesa.
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Conheça as vantagens do produto:

Assa

Grelha

Gratina

Banho-maria

Cozinha

Cozinha no vapor

Frita

Doura
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Vedação perfeita entre tampa e corpo, 
criando uma condição de forno.

Mais qualidade e tecnologia 
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Tanto a tampa como 
a panela podem ir em 
qualquer fogão, inclusive 
de indução.   

Produzidas em alumínio forjado com 
espessura de 8mm garantindo maior 

durabilidade e desempenho.

Revestimento externo 
em poliéster siliconado.   

Maior resistência a abrasão, 
pois dura até 10 vezes mais que 
antiaderentes convencionais.

Alças de aço inox 
revestidas em 

silicone para dar 
maior proteção e 

segurança durante 
o manuseio.

Revestimento interno em 
antiaderente Starflon Ceramic 
(High Performance) com 4 camadas 
com partículas cerâmicas.

Facilidade na limpeza.
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Mais prática

Você vai se surpreender: a panela Lyon 360, além 
de forno, descongela alimentos, pode ser utilizada 
para frituras, preparo de alimentos em geral, doces, 
omeletes, massas e tudo mais que você inventar.

Mais saudável
Uma receita especial da Tramontina: você pode 
preparar vários pratos sem óleo ou gordura, como 
carnes, por exemplo. 

Com as saliências internas da tampa, o vapor é 
condensado e retorna em gotas, de maneira uniforme, 
por todo o alimento, conservando os nutrientes e 
realçando o sabor natural da comida. Além de evitar 
que aquele vapor indesejável fique escorrendo para 
fora da panela.

Mais rápida
Isso que é fast-food: os seus pratos ficarão prontos 
muito mais rápido. A Lyon 360 é mais espessa que as 
panelas comuns, permitindo uma distribuição uniforme 
do calor e diminuindo o tempo de cozimento.
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Gás Vitrocerâmico Elétrico Indução Lava-Louças

Chapa em 
aço inox

Corpo em  
alumínio 8 mm

Base cerâmica

Camada final de antiaderente
Antiaderente com reforço cerâmico

Camada reforçada com 
partículas cerâmicas

Mais econômica
A Lyon 360 prepara pratos em menos tempo, 
consumindo menos gás e energia. Não é perfeita para 
os dias de hoje?

Mais precisão
Com a Lyon 360, é possível controlar melhor o cozi-
mento e deixar os alimentos no ponto certo.
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PIZZA DE MARGUERITA
Ingredientes para a Massa:
• 500g de farinha de trigo 
• 500ml de água morna 
• 2 colheres de sopa de óleo 
• 1 ovo 
• 1 colher de sopa de sal 
• 1 pitada de açúcar 
• 1 saquinho de fermento biológico seco

Ingredientes para a cobertura:
• Molho de tomate 
• Queijo mussarela 
• Tomate cereja em rodelas 
• Folhas de manjericão

Modo de preparo da massa:
Em uma tigela funda coloque a farinha de trigo. Faça uma cavi-
dade no meio e adicione o fermento, o açúcar e o sal. Coloque 
250ml de água morna e deixe agir por 10 minutos. Isso vai acordar 
o fermento. Depois adicione o ovo, o óleo e misture. Vá adicionan-
do o restante da água até ficar bem homogêneo. Com ajuda de 
uma espátula, forre o fundo da sua Lyon 360 com a massa. Deixe 
descansar por uns 15 minutos.

Modo de preparo da cobertura:
Cubra a massa da pizza com o molho de tomate, se preferir, deixe 
uma bordinha sobrando sem molho para fazer a casquinha. Colo-
que o queijo mussarela ralado ou em fatias. Distribua rodelinhas de 
tomate cereja a vontade. Coloque a tampa da panela e leve ao 
fogo médio por uns 20 minutos, cuidando para ver o ponto certo 
da massa. Quando estiver dourada, coloque as folhas de manjeri-
cão e sirva em seguida.
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MINI BAGUETE RECHEADA 
COM MuSSarela
Ingredientes:
• 500g de farinha de trigo
• 400ml de água
• 1 colher de café de sal
• 15g de fermento biológico fresco 
• 100g de mussarela de búfala

Modo de preparo:

Coloque a farinha em uma tigela grande e faça um furo  
no meio. Coloque o fermento no meio e o sal em um canto  
da tigela (não em contato com o fermento). Dissolva o 
fermento com um pouco da água, misture até desmanchar. 
Coloque um pouco da farinha na mistura do fermento até 
ficar com uma textura esponjosa. Deixe descansar por 10 
minutos. 

Coloque o restante da água aos pouco e vá mexendo.   
Vire a massa em uma bancada polvilhada com farinha e 
sove até ficar homogêneo.  Coloque a massa em uma tigela 
untada com óleo e deixe descansar por 1 hora e 30 minutos. 

Volte a massa a bancada e divida em duas partes. Abra as 
massas em retângulos de 25cmx40cm e faça duas fileiras 
de mussarela cortada em pedaços em cada pedaço de 
massa. Enrole e coloque na forma de pão que acompanha 
a sua panela Lyon 360. Deixe descansar por 1 hora.

Aqueça a sua Lyon 360 por 5 minutos em fogo baixo, colo-
que 1/3 xícara de água na panela, coloque as duas formas 
de pão e tampe a panela. Asse os pães em fogo médio por 
aproximadamente 30 minutos. Depois de assado, retire das 
formas e deixe esfriar.

Folheto de Receitas
Lyon 360 Tramontina 11



TORTA DE LEGUMES

Ingredientes:
• 1 dúzia de ovos 
• 2 cenouras 
• 2 pimentões amarelos 
• 2 pimentões vermelhos 
• 2 pimentões verdes 
• 5 aspargos 
• 300g de creme de leite 
• 100g de farinha de trigo 
• sal  
• pimenta branca

Modo de preparo:

Pique todos os vegetais em cubos pequenos. Separe os 
ovos, junte as gemas com o creme de leite e a farinha  
de trigo, mexendo até ficar homogêneo. Bata as claras 
em neve com uma pitada de sal. Misture todos os vegetais 
picados com o creme de gemas, depois junte as claras 
em neve delicadamente. Derrame na panela Lyon 360 e 
tampe, deixando assar em fogo médio por uns 25 minutos 
até crescer e dourar. Sirva quente ou frio.
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PENNE AO SUGO

Ingredientes:
• 1 cebola pequena 
• 2 dentes de alho 
• 2 latas de tomates pelados 
• 1litro de água 
• 300g massa penne 
• azeite de oliva 
• sal 
• manjericão para decorar

Modo de preparo:

Passe a cebola e o alho no processador ou pique bem miu-
dinho. Na panela Lyon 360, refogue o alho e a cebola com 
azeite de oliva. Junte os tomates pelados e deixe ferver um 
pouco, adicione a água, o sal e a massa e tampe a panela. 
Deixe ferver por uns 12 minutos, cuidando o ponto da massa 
e adicionando mais água se for necessário. Sirva com folhas 
de manjericão.

Folheto de Receitas
Lyon 360 Tramontina

Dica: A panela Lyon 360 pode ir à mesa para fazer bonito 
com seus convidados.
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Modo de preparo:

Corte os legumes no tamanho de sua preferência. Coloque-
os na grelha de sua Lyon 360 e tempere com sal e um fio de 
azeite de oliva.

Coloque ½ xícara de água, tampe a panela e cozinhe  
em fogo baixo por mais ou menos 15 minutos. Reserve.

Corte o filé em 4 medalhões, tempere com sal e pimenta 
e grelhe na tampa da sua Lyon 360 com um fio de azeite 
por aproximadamente 4 minutos cada lado. Sirva os filés 
acompanhados dos legumes no vapor.
Dica: O tempo para grelhar os medalhões pode variar de 
acordo com a espessura do corte e o ponto da carne.

File Grelhado com 
Legumes No Vapor

Ingredientes:
• 800g filé mignon
• azeite de oliva 
• sal
• pimenta
• 10g de mini cebola
• 100g de brócolis
• 100g de cenoura
• 100g de mini batata
• 100g de aspargos
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Folheto de Receitas
Lyon 360 Tramontina

Modo de preparo:

Limpe os peitos de frango e tempere com sal, pimenta 
branca, alho e suco de limão. Reserve. Coloque as ervilhas 
em água fervente e cozinhe por 2 minutos, escorra e descas-
que. Na tampa da sua Lyon 360, grelhe os peitos de frango 
até ficarem dourados. Refogue as cenouras e as ervilhas na 
manteiga com sal e pimenta.

Prepare o molho misturando as mostardas e o creme de leite 
na Lyon 360 em fogo baixo, sem deixar ferver. Monte o prato 
e sirva.

PEITO DE FRANGO COM  
MOLHO DE MOSTARDAS 
Ingredientes:
• 1 limão espremido 
• 2 peitos de frango 
• 50g de mostarda dijon 
• 50g de mostarda em grãos 
• 250g de creme de leite fresco 
• 200g de cenoura baby 
• 200g de ervilhas frescas 
• pimenta branca moída 
• manteiga 
• alho picado 
• sal
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CAMARAO NO BAFO
Ingredientes:
• 1kg de camarão grande
• limão
• alho
• sal
• pimenta do reino 

Modo de preparo:

Lave e tempere o camarão com limão, sal e pimenta a gosto 
e reserve. Coloque um pouco de água no fundo da panela 
e coloque para ferver. Acrescente alguns dentes de alho 
na água para aromatizar. Na grelha, arrume os camarões e 
coloque ela na panela Lyon 360.

Feche a tampa para criar o vapor e deixe cozinhar por  
uns 10 minutos. Retire do fogo e monte um prato bonito 
para servir.
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Folheto de Receitas
Lyon 360 Tramontina

LOMBINHO RECHEADO
Ingredientes:
• 1 kg e ½ de lombinho de porco
• 1 cebola
• 2 tomates
• 2 dentes de alho
• ½ litro de suco de laranja
• ½ litro de vinho tinto
• 3 colheres de sopa de massa de tomate
• 250g de queijo fatiado
• 250g de bacon fatiado
• 1 tablete de caldo de carne
• 3 colheres de sopa de farinha de trigo
• 2 colheres de sopa de açúcar
• sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, tempere o lombinho com sal e pimenta.  
Depois, passe-o na farinha de trigo (reserve uma das colheres 
de farinha para o molho) e no açúcar, deixando-o bem 
enfarinhado e açucarado.
Coloque um pouco de azeite de oliva na Lyon 360 e, a seguir, 
coloque o lombinho. Frite-o por todos os lados. Deixe-o bem 
dourado com a panela tampada, em fogo alto, mais ou 
menos por 5 minutos de cada lado.
Faça o molho, batendo no liquidificador a cebola, os  
tomates, o caldo de carne, o alho, uma colher de farinha 
de trigo, a massa de tomate e o vinho.
Com o lombinho dourado, acrescente o molho batido no 
liquidificador e o suco de laranja. Feche a Lyon 360 e deixe 
cozinhar por 40 minutos em fogo baixo.
Com a carne bem cozida e o molho consistente, desligue o 
fogo. Abra fendas na parte superior da carne, em cima do 
lombinho. Arrume em cada fenda uma fatia de queijo e uma 
fatia de bacon.
Ligue novamente o fogo baixo por 10 minutos. Espere derreter 
o queijo e sirva em seguida, fatiando o lombinho em cada 
fenda e cobrindo as fatias com o molho.
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Modo de preparo:

Ferva os dois litros de água com o açafrão e a páprica.

Na panela Lyon 360 refogue a cebola, o alho e os 
pimentões picados. Junte o arroz e 1 litro da água 
fervendo e tampe a panela. Cozinhe por 10 minutos 
e então junte todos os outros ingredientes arrumando 
como preferir. Cubra com mais um litro da água e 
tampe a panela por mais 10 minutos ou até secar.

Coloque os ovos de codorna para decorar e sirva com 
salsinha picada e regado a azeite de oliva.

PAELLA
Ingredientes:
• 2 xícaras de arroz 
• 2 litros de água 
• 1 cebola grande 
• 3 dentes de alho 
• 1 pimentão amarelo 
• 1 pimentão vermelho 
• 1 pimentão verde 
• 6 ovos de codorna cozidos 
• 200g de lula em anéis 
• 200g de mexilhões 
• 500g de camarões 
• açafrão 
• páprica 
• azeite de oliva 
• sal 
• pimenta do reino a gosto.
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Modo de preparo:

Bata os ovos, o açúcar e a manteiga no liquidificador.

Acrescente aos poucos o leite e a farinha de trigo, adicione 
o fermento.

Divida a massa em dois potes. No primeiro, coloque o 
extrato de baunilha, no segundo, misture o creme de avelã 
previamente diluído no leite e no chocolate em pó.

Unte a forma com manteiga e coloque a massa branca, 
depois coloque a massa escura (com chocolate). Misture 
com uma colher para fazer os desenhos de marmorizado.

Coloque na sua Lyon 360 com a grelha e asse por 
aproximadamente 1 hora em fogo baixo.

Bolo Marmore de BauNilha 
e creme de avela

Ingredientes:
• 4 ovos
• 2 xícaras de açúcar
• 4 colheres de sopa de manteiga
• 1 xícara de leite morno
• 3 xícaras de farinha de trigo
• 2 colheres de sopa de chocolate em pó
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• ½ colher de sobremesa de extrato de baunilha
• 2 colheres de sopa de creme de avelã. 
• 1 colher de sopa de leite (para diluir o creme de avelã).
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PUDIM DE LEITE CONDENSADO 
COM ESPECIARIAS
Ingredientes:
Pudim:
• 6 ovos
• 1 lata de leite condensado 
• 1 lata de leite (mesma medida que o leite condensado)
• 1 aniz estrelado
• sementes de 1 cardamomo

Calda:
• 1 xícara de açúcar 
• ½ xícara de água quente

Modo de preparo:

Abrir o cardamomo e colocar as semente e o aniz estrelado 
no leite. Aquecer até começar a borbulhar na borda da 
panela. Deixar esfriar e coar.
Na panela Lyon 360, derreta o açúcar até ficar dourado. 
Junte a água quente e mexa . Deixe ferver até dissolver o 
açúcar e a calda engrossar. Forre a forma com a calda e 
reserve.
Bata todos os ingredientes do pudim no liquidificador e 
coloque na forma sobre a calda.  Colocar a forma na 
Lyon 360 com a grelha, e somar água até tapar a base da 
forma. Ligar o fogo e assar, com a panela tampada por 
aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

20



A chama forma um círculo na boca não ultrapassan-
do a parte superior da fornalha. (Este nível não está 
destacado nos fogões, encontra-se entre o máximo e 
o fechado).

A chama apenas toca a base da peça. Coincide  
geralmente com o mínimo do fogão.

Fogo BAIXO

Fogo MÉDIO

Fogo MÁXIMO

Fogo MÍNIMO

A chama toca a base da peça, sem envolvê-la 
(geralmente coincide com o fogo médio do fogão).

A chama envolve totalmente a base da peça, sem 
ultrapassá-la.

A chama certa para o melhor 
desempenho da Lyon 360.
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FUNÇÃO COMO DEVE  
ESTAR A PANELA? TIPO DE FOGO? VANTAGENS DA LYON 360 EXEMPLOS 

 DE PRATOS DICA

Massas (Forno) Fria e untada Fogo baixo durante
todo o cozimento.

*Não resseca as massas 
deixando-as mais firmes e 
fofas devido a umidade. 
*Dispensa o uso do forno.

 *Menor risco de 
embatumar.

Bolos, pães, pizzas, 
quiches, tortas,  

brusquetas.

*Para preparar pães 
e bolos deliciosos, 

utilize as formas que 
acompanham  
a sua Lyon 360. 

*Prepare brusquetas 
deliciosas em pouco 

tempo com a sua Lyon 
360 tampada.

Massas e Risotos Fria. Fogo baixo durante 
todo o cozimento.

*Cozimento no próprio 
molho. *Alimentos mais 

saboros. *Não necessita de 
panelas auxiliares. *Rapidez 

no cozimento.

Massas e risotos 
(molho branco, 

molho vermelho).

*A Lyon 360 possibilita o 
preparo da massa e do 

molho ao mesmo tempo 
na panela.

Carnes
Pré-aquecer  

5 minutos antes 
de colocar a 

carne.

Fogo máximo até dourar
 ou selar ambos os lados. 

Continuar com fogo mínimo 
até finalizar o cozimento.

*Grelha sem uso de óleo. 
*Maior rapidez durante o 
preparo. *Não resseca,  

pois não perde o líquido. 
*Facilidade na limpeza.

Carnes vermelhas, 
hambúrgueres, 

aves, peixes.

*Utilize a tampa da 
sua Lyon 360 para 

selar e grelhar a carne 
deixando-a mais 

saborosa e suculenta. 
*A tampa também serve 
para fogão de indução.

Verduras e 
Legumes

Morna e  
untada.

Fogo baixo durante
todo o cozimento.

*Mantém os nutrientes,  
as fibras e sais minerais.

 *Ressalta o sabor e  
a cor dos alimentos.

*Rapidez no cozimento.

Pimentões,  
cebolas,  

abobrinhas,  
outras verduras  

recheadas.

*Você pode usar a 
grelha que acompanha 

a sua Lyon 360 para 
manter os alimentos 
distantes do fundo, 
podendo optar em 

cozinhar com ou 
sem água. *Recheios 

precisam ser pré-cozidos.

Frituras
Aquecida com 

óleo bem quente  
e tampada.

Fogo máximo durante 
todo o cozimento.

*Vedação perfeita, menos 
absorção e saturação  

de óleo, mais saudável.  
*Frituras mais crocantes 

 e sequinhas.  
*Não respinga no fogão. 

 *Menos cheiro. 
*Aproveitamento do óleo 

por mais vezes.  
*Rapidez no cozimento.

Bifes à milanesa,  
empanados, 
batatas fritas, 

bolinhos, pastéis, 
camarões.

*Aquecer ao máximo 
 o óleo, colocar o  
alimento mesmo 

congelado e tampar.
*Garante muito mais 

crocância. (cuidado ao 
abrir a tampa, o vapor 

do óleo é muito quente). 
*Faz batata palito 

mesmo congelada em 
até 20 minutos.

Banho-Maria Fria, caramelada  
ou untada.

Fogo baixo durante 
todo o cozimento.

*Opção de cozimento 
com ou sem água. 

*Forma em antiaderente, 
facilidade para 
desenformar.

Pudins e suflês.

*Para preparar pudins 
utilize a forma do pudim 
que acompanha a sua 

Lyon 360.

Lyon 360 durante o
Como tirar o melhor
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FUNÇÃO COMO DEVE  
ESTAR A PANELA? TIPO DE FOGO? VANTAGENS DA LYON 360 EXEMPLOS 

 DE PRATOS DICA

Massas (Forno) Fria e untada Fogo baixo durante
todo o cozimento.

*Não resseca as massas 
deixando-as mais firmes e 
fofas devido a umidade. 
*Dispensa o uso do forno.

 *Menor risco de 
embatumar.

Bolos, pães, pizzas, 
quiches, tortas,  

brusquetas.

*Para preparar pães 
e bolos deliciosos, 

utilize as formas que 
acompanham  
a sua Lyon 360. 

*Prepare brusquetas 
deliciosas em pouco 

tempo com a sua Lyon 
360 tampada.

Massas e Risotos Fria. Fogo baixo durante 
todo o cozimento.

*Cozimento no próprio 
molho. *Alimentos mais 

saboros. *Não necessita de 
panelas auxiliares. *Rapidez 

no cozimento.

Massas e risotos 
(molho branco, 

molho vermelho).

*A Lyon 360 possibilita o 
preparo da massa e do 

molho ao mesmo tempo 
na panela.

Carnes
Pré-aquecer  

5 minutos antes 
de colocar a 

carne.

Fogo máximo até dourar
 ou selar ambos os lados. 

Continuar com fogo mínimo 
até finalizar o cozimento.

*Grelha sem uso de óleo. 
*Maior rapidez durante o 
preparo. *Não resseca,  

pois não perde o líquido. 
*Facilidade na limpeza.

Carnes vermelhas, 
hambúrgueres, 

aves, peixes.

*Utilize a tampa da 
sua Lyon 360 para 

selar e grelhar a carne 
deixando-a mais 

saborosa e suculenta. 
*A tampa também serve 
para fogão de indução.

Verduras e 
Legumes

Morna e  
untada.

Fogo baixo durante
todo o cozimento.

*Mantém os nutrientes,  
as fibras e sais minerais.

 *Ressalta o sabor e  
a cor dos alimentos.

*Rapidez no cozimento.

Pimentões,  
cebolas,  

abobrinhas,  
outras verduras  

recheadas.

*Você pode usar a 
grelha que acompanha 

a sua Lyon 360 para 
manter os alimentos 
distantes do fundo, 
podendo optar em 

cozinhar com ou 
sem água. *Recheios 

precisam ser pré-cozidos.

Frituras
Aquecida com 

óleo bem quente  
e tampada.

Fogo máximo durante 
todo o cozimento.

*Vedação perfeita, menos 
absorção e saturação  

de óleo, mais saudável.  
*Frituras mais crocantes 

 e sequinhas.  
*Não respinga no fogão. 

 *Menos cheiro. 
*Aproveitamento do óleo 

por mais vezes.  
*Rapidez no cozimento.

Bifes à milanesa,  
empanados, 
batatas fritas, 

bolinhos, pastéis, 
camarões.

*Aquecer ao máximo 
 o óleo, colocar o  
alimento mesmo 

congelado e tampar.
*Garante muito mais 

crocância. (cuidado ao 
abrir a tampa, o vapor 

do óleo é muito quente). 
*Faz batata palito 

mesmo congelada em 
até 20 minutos.

Banho-Maria Fria, caramelada  
ou untada.

Fogo baixo durante 
todo o cozimento.

*Opção de cozimento 
com ou sem água. 

*Forma em antiaderente, 
facilidade para 
desenformar.

Pudins e suflês.

*Para preparar pudins 
utilize a forma do pudim 
que acompanha a sua 

Lyon 360.

preparo dos alimentos.
proveito da sua
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FUNÇÃO COMO DEVE  
ESTAR A PANELA? TIPO DE FOGO? VANTAGENS DA LYON 360 EXEMPLOS 

 DE PRATOS DICA

Vapor Fria.
Fogo máximo até ferver o líquido, 
continuar com o fogo mínimo até 

finalizar o cozimento.

*Menos líquido. *Mantém 
os nutrientes, as fibras e o 

sabor. *Mais saúdavel.
Verduras e peixes.

*Utilize a grelha para 
facilitar o cozimento só 

com o vapor.

Torta de legumes  
e Tortilhas

Pré-aquecida  
e untada.

Fogo baixo durante todo  
o cozimento.

*Permite utilizar verduras 
cruas. 

*Conserva nutrientes e fibras 
dos alimentos. *Fácil desen-
formar e limpar. *A panela 
pode ser aberta durante o 

cozimento.

Torta de 
legumes,tortilhas 
de batatas, de 

espinafre,  
de abobrinha.

*Para a torta de legumes, 
coloque no fundo legu-
mes mais consistentes 

como batatas, cenouras, 
assim equilibra o cozi-

mento com outros que 
cozinham mais rápido.

Omeletes e  
Panquecas

Pré-aquecida  
e untada.

Fogo mínimo durante 
todo o cozimento.

*Não necessita de óleo. 
*Maior rapidez.

*Conserva a maciez. 
*Conserva fibras e nutrientes 

dos alimentos.

Panquecas de 
maçãs, omelete de 
presunto e queijo.

*Receita rápida e fácil: 
panqueca com recheio 

de chocolate.

Molhos,
Cremes e Doces Fria. Fogo baixo durante  

todo o cozimento.

*Textura mais homogênea.
*Não gruda na panela.  

*Mexe-se menos.

Molhos, cremes,  
fondues, doces.

*Podem ser preparados 
sem banho maria.

Fervuras Fria.
Fogo máximo até começar  

a ferver e fogo baixo ou  
mínimo conforme a receita.

*Maior rapidez no 
cozimento. 

*Menor consumo de 
energia.

Matambre  
recheado, frutas 

em calda e sopas.

*Sua Lyon pode ir à mesa 
mantendo o alimento 
por muito mais tempo 

aquecida.*Utilize sempre 
utensilios de nylon ou sili-
cone para não danificar 

o antiaderente.

Assados (Forno)
Pré-aquecida 

em fogo forte 5 
minutos.

Dourar em fogo máximo e depois 
continuar em fogo médio.

*Facilidade na limpeza. 
*Dispensa o uso de óleo. 

*Mantém a maciez, o suco 
da carne não evapora. 

*Mais rapidez.
*Cozimento uniforme.

Bifes, peito  
de frango.

*Você pode fazer qual-
quer carne congelada, 

colocando direto na 
panela e tampar. Os 

minutos iniciais são para 
o descongelamento e 

depois segue o cozimen-
to na mesma panela, 
somente ajustando a 
intensidade do fogo.

Descongelamento 
de Carnes Fria e tampada.

Dourar em fogo baixo e depois  
continuar em fogo médio até  

finalizar o cozimento.

*Conserva os nutrientes. 
*Maior rapidez.

*Não necessita de  
outros utensílios.

Carnes, aves  
e peixes.

Descongelamento 
de Alimentos  
Pré-Cozidos

Fria e tampada.

Em fogo baixo durante o tempo  
necessário para descongelar, e  

depois em fogo mínimo para  
terminar o cozimento.

*Conserva os nutrientes. 
*Maior rapidez. *Utiliza-se 

uma única peça para des-
congelar e aquecer.

Alimentos pré-
cozidos como: 

lasanhas, molhos, 
feijão, carnes.

*Pode descongelar e 
aquecer pratos prontos 
de forma fácil, inclusive 
podendo levar à mesa 

em única panela.

LEMBRE-SE: A Lyon é um moderno sistema 

É a panela que é tudo, até panela.
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FUNÇÃO COMO DEVE  
ESTAR A PANELA? TIPO DE FOGO? VANTAGENS DA LYON 360 EXEMPLOS 

 DE PRATOS DICA

Vapor Fria.
Fogo máximo até ferver o líquido, 
continuar com o fogo mínimo até 

finalizar o cozimento.

*Menos líquido. *Mantém 
os nutrientes, as fibras e o 

sabor. *Mais saúdavel.
Verduras e peixes.

*Utilize a grelha para 
facilitar o cozimento só 

com o vapor.

Torta de legumes  
e Tortilhas

Pré-aquecida  
e untada.

Fogo baixo durante todo  
o cozimento.

*Permite utilizar verduras 
cruas. 

*Conserva nutrientes e fibras 
dos alimentos. *Fácil desen-
formar e limpar. *A panela 
pode ser aberta durante o 

cozimento.

Torta de 
legumes,tortilhas 
de batatas, de 

espinafre,  
de abobrinha.

*Para a torta de legumes, 
coloque no fundo legu-
mes mais consistentes 

como batatas, cenouras, 
assim equilibra o cozi-

mento com outros que 
cozinham mais rápido.

Omeletes e  
Panquecas

Pré-aquecida  
e untada.

Fogo mínimo durante 
todo o cozimento.

*Não necessita de óleo. 
*Maior rapidez.

*Conserva a maciez. 
*Conserva fibras e nutrientes 

dos alimentos.

Panquecas de 
maçãs, omelete de 
presunto e queijo.

*Receita rápida e fácil: 
panqueca com recheio 

de chocolate.

Molhos,
Cremes e Doces Fria. Fogo baixo durante  

todo o cozimento.

*Textura mais homogênea.
*Não gruda na panela.  

*Mexe-se menos.

Molhos, cremes,  
fondues, doces.

*Podem ser preparados 
sem banho maria.

Fervuras Fria.
Fogo máximo até começar  

a ferver e fogo baixo ou  
mínimo conforme a receita.

*Maior rapidez no 
cozimento. 

*Menor consumo de 
energia.

Matambre  
recheado, frutas 

em calda e sopas.

*Sua Lyon pode ir à mesa 
mantendo o alimento 
por muito mais tempo 

aquecida.*Utilize sempre 
utensilios de nylon ou sili-
cone para não danificar 

o antiaderente.

Assados (Forno)
Pré-aquecida 

em fogo forte 5 
minutos.

Dourar em fogo máximo e depois 
continuar em fogo médio.

*Facilidade na limpeza. 
*Dispensa o uso de óleo. 

*Mantém a maciez, o suco 
da carne não evapora. 

*Mais rapidez.
*Cozimento uniforme.

Bifes, peito  
de frango.

*Você pode fazer qual-
quer carne congelada, 

colocando direto na 
panela e tampar. Os 

minutos iniciais são para 
o descongelamento e 

depois segue o cozimen-
to na mesma panela, 
somente ajustando a 
intensidade do fogo.

Descongelamento 
de Carnes Fria e tampada.

Dourar em fogo baixo e depois  
continuar em fogo médio até  

finalizar o cozimento.

*Conserva os nutrientes. 
*Maior rapidez.

*Não necessita de  
outros utensílios.

Carnes, aves  
e peixes.

Descongelamento 
de Alimentos  
Pré-Cozidos

Fria e tampada.

Em fogo baixo durante o tempo  
necessário para descongelar, e  

depois em fogo mínimo para  
terminar o cozimento.

*Conserva os nutrientes. 
*Maior rapidez. *Utiliza-se 

uma única peça para des-
congelar e aquecer.

Alimentos pré-
cozidos como: 

lasanhas, molhos, 
feijão, carnes.

*Pode descongelar e 
aquecer pratos prontos 
de forma fácil, inclusive 
podendo levar à mesa 

em única panela.

de cozimento que substitui até o forno. 
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RECOMENDAÇÕES DE USO

Uso seguro e adequado:

• Ao utilizar utensílios quentes tenha cuidado redobrado. 
Se necessário, utilize proteção para as mãos e mantenha 
fora do alcance de crianças.

Instruções de uso:

A Lyon 360 terá maior durabilidade se as instruções 
abaixo forem seguidas.

Antes do uso

• Lave interna e externamente a Lyon 360, usando uma 
esponja macia, sabão neutro ou detergente líquido 
neutro.

• Enxugue bem com um pano seco e unte as partes 
internas com óleo ou gordura.

• Leve ao fogo baixo por três ou quatro minutos.  
Deixe a peça esfriar, lave e enxugue novamente. 

• A partir daí, você pode usar sua Lyon 360, com ou 
sem gordura, dependendo de sua preferência.

Durante o uso
• Evite esquentar demais a panela vazia.

• Use a sua Lyon 360 observando a indicação do fogo 
de acordo com a tabela que está nas páginas 22 à 25.

• A Lyon 360 possui revestimento externo em poliéster 
siliconado e não pode ser aquecida a temperaturas 
superiores a 220ºC.

• Evite deixar escorrer gordura nas partes externas da 
peça, pois poderão surgir manchas se houver contato 
direto da gordura com o fogo.

• Para mexer ou tirar o alimento, use somente utensílios 
de silicone, nylon ou madeira que não cortam e não 
riscam a superfície da Lyon 360.
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• Nunca corte alimentos diretamente no revestimento 
antiaderente.

Limpeza

• Evite choques térmicos! Não coloque a panela 
muito quente direto na água fria.

• Deixe a Lyon 360 esfriar antes de lavar.

• Mesmo depois de vários usos nunca utilize produtos 
abrasivos na lavagem, como saponáceos ou palhas 
de aço.

• Se deixar queimar alimentos, deixe seu produto 
de molho em água durante algum tempo antes de 
lavá-lo.

 
OBS: Para descarte de produtos e embalagens, siga 
as orientações de reciclagem de acordo com as nor-
mas vigentes em seu país.
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Brasil
Belém: Fone: (91) 4009.7700 - Fax: (91) 4009.7701

Belo Horizonte: Fone: (31) 3223.4026 - Fax: (31) 3223.4524
Curitiba: Fone: (41) 2111.9110 - Fax: (41) 2111.9100
Goiânia: Fone: (62) 3272.2100 - Fax: (62) 3272.2131

Porto Alegre: Fone: (51) 2101.5000 - Fax: (51) 3222.4184
Carlos Barbosa: Fone: (54) 3461.7700

Recife: Fone: (81) 3128.5500 - Fax: (81) 3454.8801
Rio de Janeiro: Fone: (21) 2224.5004 - Fax: (21) 2224.5248

Salvador: Fone: (71) 3215.8266 - Fax: (71) 3215.8299
São Paulo: Fone: (11) 4197.1266 - Fax: (11) 4195.1485

16
07

14
 - 

R0
1


