Keramická forma na tarte
cs

Informace o výrobku

Vážení zákazníci,
tato nová keramická forma na tarte je vhodná pro přípravu pokrmů v troubě
při teplotách max. 230 °C a také k používání v mikrovlnné troubě. V této formě
můžete tarte upéct a následně jej v ní hned servírovat.
Čištění
• Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte formu horkou
vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. K čištění nepoužívejte ostré
čisticí prostředky ani tvrdé kartáče nebo abrazivní houbičky.
• Následně ji dobře utřete.
• Forma je vhodná také do myčky.
Použití
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VÝSTRAHA před popálením
Při pečení a ohřívání je forma horká.
Dotýkejte se jí pouze pomocí chňapky.
• Chraňte formu před tvrdými nárazy.
• Formu nevystavujte extrémním změnám teploty.
• Nikdy nestavějte horkou formu na studenou, vlhkou nebo citlivou podložku
(např. kamenná pracovní deska). Pokud je třeba, podložte ji dřevěným
prkénkem nebo jiným předmětem.
• Zmrazené potraviny dávejte do formy až tehdy, když budou úplně rozmrazené.
• Nestavějte formu na varnou desku, otevřený oheň, na dno trouby ani na jiné
tepelné zdroje.
• Neposouvejte formu sem a tam po sklokeramické desce.
Tím mohou vzniknout nepěkné stopy!

Váš tým Tchibo

Recept na jablečný koláč „Apple pie“
Na vnitřní straně formy na pečení tarte najdete recept na jablečný koláč,
díky němuž forma nejen vypadá dekorativně, ale koláč upečený podle tohoto
receptu také výborně chutná.
Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti
a přejeme Vám dobrou chuť.

Přísady:
375 g mouky
75 g + 3 lžíce cukru
špetka soli
250 g studeného másla
1 kg kyselejších jablek
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce škrobu
skořice
1 žloutek

Příprava:
Smícháme mouku s cukrem a špetkou soli. Přidáme na kousky nakrájené máslo
a 4 lžíce studené vody.
Prohněteme rukama.
Těsto zabalíme do potravinové fólie a necháme po dobu přibližně 30 minut
odpočívat v ledničce.
Jablka oloupeme, nakrájíme na malé kousky a smícháme se skořicí, 3 lžícemi
cukru, škrobem a citronovou šťávou.

2/3 těsta vyválíme do kruhu a vyložíme jím formu.
Do těsta ve formě naplníme jablečnou směs.
Zbývající těsto nakrájíme na proužky a ty naskládáme ve tvaru mřížky
na jablečnou směs.
Těsto potřeme rozšlehaným žloutkem.
Pečeme v horkovzdušné troubě na 175 °C po dobu přibližně 45 minut.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody

Prohlášení o shodě

Číslo výrobku: 360 089

