Forma na pečenie tarte
sk

Informácie o výrobku

Vážení zákazníci!
Vaša nová forma na pečenie tarte z keramiky je vhodná na prípravu jedál
v rúre na pečenie pri max. teplote 230 °C, ako aj na používanie v mikrovlnnej
rúre. V tejto forme môžete tarte piecť a následne rovno podávať.
Čistenie
• Pred prvým použitím a po každom použití formu vyčistite horúcou vodou
a trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky ani žiadne tvrdé kefy alebo drsné špongie.
• Následne ju dobre osušte.
• Forma je vhodná aj do umývačky riadu.
Používanie
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VAROVANIE pred popáleninami
Forma sa pri pečení a ohrievaní zahrieva na vysokú teplotu.
Chytajte ju len kuchynskými rukavicami.
• Chráňte formu pred tvrdými nárazmi.
• Nevystavujte formu extrémnym teplotným zmenám.
• Nikdy neumiestňujte horúcu formu na studené, mokré alebo citlivé povrchy
(napr. kamenná pracovná doska). Príp. ju podložte drevenou podložkou a pod.
• Zmrazené pokrmy vkladajte do formy až po úplnom rozmrazení.
• Neumiestňujte formu na platničku sporáka, na otvorený oheň, na dno
rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.
• Formu neposúvajte po sklokeramickej varnej doske.
Mohli by vzniknúť neželané stopy!

Váš tím Tchibo

Recept „Apple Pie“ (jablkový koláč)
Na vnútornej strane formy na tarte nájdete recept na jablkový koláč, s ktorým
forma nielenže dekoratívne vyzerá, ale ktorý aj výborne chutí.
Želáme vám dobrú chuť!

Prísady:
375 g múky
75 g + 3 PL cukru
1 štipka soli
250 g studeného masla
1 kg kyslejších jabĺk
2 PL citrónovej šťavy
1 PL škrobovej múky
škorica
1 žĺtko

Príprava:
Múku a cukor zmiešajte so štipkou soli. Pridajte maslo nakrájané na kúsky
a 4 PL studenej vody.
Ručne vymieste.
Cesto zaviňte do fólie a odložte na cca 30 minút do chladničky.
Jablká olúpte, pokrájajte na malé kúsky a premiešajte so škoricou, 3 PL cukru,
škrobovou múkou a citrónovou šťavou.
2/3 cesta vyvaľkajte do kruhu a vyložte ním formu.
Naplňte jablkovou zmesou.

Zo zvyšného cesta nakrájajte pásiky a rozmiestnite ich ako mriežku na jablká.
Cesto ponatierajte vyšľahaným žĺtkom.
Pečte v teplovzdušnej rúre pri 175 °C cca 45 minút.
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