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Zapékací formičky
Informace o výrobkucs

Vážení zákazníci,
tyto nové zapékací formičky z keramiky v moderním vzhledu litiny jsou vhodné
pro přípravu pokrmů v pečicí troubě při teplotě max. 220 °C a k používání
v mikrovlnné troubě. Pokrmy můžete ve formičkách upéct a následně je v nich
také hned servírovat. 

Čištění
Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte formičky horkou•
vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. K čištění nepoužívejte ostré čisticí
prostředky ani tvrdé kartáče nebo abrazivní houbičky. 

Následně formičky dobře utřete. •

Formičky jsou vhodné také do myčky. •

Použití

Chraňte formičky před tvrdými nárazy.•

Formičky nevystavujte extrémním změnám teploty.•

Nikdy nestavte horké formičky na studenou, mokrou nebo citlivou podložku•
(např. na kamennou pracovní desku). V případě potřeby položte pod formičky
dřevěné prkénko nebo podobný předmět. 

Zmrazené potraviny dávejte do formiček až po jejich úplném rozmrazení. •

Nestavte formičky na plotýnky sporáku, otevřený oheň, na dno trouby ani na•
jiné tepelné zdroje.

Neposouvejte formičkami sem a tam po sklokeramické varné desce. •
Tím mohou vzniknout nepříjemné stopy!

Váš tým Tchibo

VÝSTRAHA před popálením

Při pečení a ohřívání jsou formičky horké. 
Dotýkejte se formiček pouze pomocí chňapky. 



Recept „Pečená jablka s vanilkovou omáčkou“

Přísady:

Pečená jablka

4 kyselejší jablka

50 g nasekaných mandlí nebo mandlových hoblinek

50 g rozinek

2 lžičky vanilkového cukru

2 lžičky medu

1/2 lžičky skořice

cca 1 lžíce másla

Vanilková omáčka

1 lžíce škrobu

1 žloutek

1/2 litru mléka

20 g cukru

1 lžička vanilkového cukru



Příprava:

Jablka omyjeme a opatrně z nich odstraníme nebo vypíchneme jádřinec.
 Smícháme dohromady mandle, rozinky, vanilkový cukr, med a skořici, směs
naplníme lžičkou do otvorů v jablkách a napěchujeme dovnitř rukojetí vařečky. 

Do každé vymazané formičky vložíme jedno jablko a na každé jablko položíme
plátek másla. Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C (plyn: stupeň 4, horko -
vzdušná trouba 175 °C) po dobu přibližně 25 minut.

K přípravě omáčky smícháme jedlý škrob a žloutek ve 2 lžících studeného
mléka. 
Zbývající mléko smícháme s cukrem a vanilkovým cukrem a přivedeme k varu. 
Za stálého míchání opatrně vlijeme rozmíchanou směs se škrobem a necháme
krátce povařit. 

Vanilkovou omáčku podáváme teplou nebo studenou k horkým jablkům.

Přejeme Vám dobrou chuť!

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

www.tchibo.cz/navody



Číslo výrobku: 364 344

Prohlášení o shodě


