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Fırın kabı
Ürün bilgisitr

Değerli Müşterimiz!
Modern demir döküm görünümlü yeni seramik fırın kalıbınız, fırında maksimum
220°C'de hazırlayacağınız yemekler ve ayrıca mikrodalga  kullanımları için
uygundur. Yemekleri bu fırın kabında pişirebilir ve ardından hemen servis
 yapabilirsiniz.

Temizleme
Kalıbı ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz bulaşık•
deterjanı ile yıkayın. Tahriş edici temizlik maddeleri ve sert fırçalar veya 
ovma süngeri kullanmayın. 

Ardından iyice kurulayın.•

Kalıp bulaşık makinesinde yıkanabilir.•

Kullanım

Kalıba sert vuruşlar yapmaktan kaçının.•

Kalıbı şok sıcaklıklara maruz bırakmayın.•

Sıcak kalıbı hiçbir zaman soğuk, ıslak veya hassas bir altlığın üzerine koy-•
mayın (örn. taş tezgah). Gerekirse ahşap bir tahta vb. altına yerleştirin.

Dondurulmuş gıdaları tamamen eridikten sonra kalıba doldurun.•

Kalıbı elektrikli ocakların, açık alevlerin, fırın tabanının veya diğer ısı kaynak-•
larının üzerine yerleştirmeyin.

Kalıbı seramik bir yüzeyde ileri ve geri itmeyin. •
İstenmeyen izler bırakabilir!

Tchibo Ekibiniz

Yanma UYARISI

Kalıp, pişirme ve ısıtma sırasında ısınır. 
Kalıbı sadece fırın eldiveni ile tutun. 



„Fırınlanmış Kabaklı Gnocchi“ tarifi

Malzemeler:

500 g Gnocchi (dondurulmuş)

400 g kabak içi (örneğin Hokkaido veya Butternuss)

1 soğan

3 diş sarımsak

2 TK kurutulmuş baharatlar (biberiye, kekik vs.)

125 ml su

100 g rendelenmiş Emmentaler peyniri

Tuz & karabiber & Hindistan cevizi

1 YK zeytinyağı

1 YK kabak çekirdeği yağı



Hazırlanışı:

Soğanı ince küpler halinde doğrayın ve zeytin yağında kızartın. Sarımsak
 diş lerini ezin ve tavaya ekleyin. Kabuklu kabakları küpler halinde doğrayın 
ve tavaya ekleyin. 

Biraz su ilave edin ve hepsini buharıyla pişirin. Gerekirse daha fazla su ilave
edin. Çok sulu olmamasına dikkat edin. Tuz, karabiber, Hindistan cevizi ve
 kurutulmuş baharatlar ile lezzetlendirin. 

Şimdi bir tencere içinde tuzlu suda Gnocchi’leri ambalajında belirtildiği gibi
pişirin. Gnocchi’leri süzgeçten geçirin ve fırın kalıbında kabaklar ile birlikte
iyice karıştırın. 
Sonra rendelenmiş peynirleri üzerine serpiştirerek ve önceden ısıtılmış fırında
turbo 200 °C (üst/alt sıcaklık 220 derece, gazlı: kademe 5'te) yakl. 10-15 dakika
pişirin.

Servis etmeden önce kabak çekirdeği yağı damlatın.

Afiyet olsun!

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar



Ürün numarası: 364 329


