
Kära kund!

Din nya ugnsform i glaserad keramik är avsedd
för matlagning i ugnen vid max. 220 °C samt 
i mikron. 

Du kan laga maten direkt i formen och servera 
den direkt efteråt.

Ditt Tchibo-team

Rengöring
Diska formen innan du använder den första gången.•
Diska den sedan efter varje användningstillfälle.
Använd hett vatten och lite diskmedel. Använd inte
aggressiva rengöringsmedel, hårda borstar eller
skursvampar. 

Torka sedan av formen ordentligt.•

Formen kan även maskindiskas.•

Användning

Undvik hårda stötar mot formen.•

Utsätt inte formen för chocktemperaturer.•

Ställ aldrig den heta glasformen på kalla, våta eller•
ömtåliga ytor (t.ex. arbetsplattor i sten). Ställ 
den varma formen på en skärbräda eller liknande.

Lägg inte ner djupfryst mat i formen förrän den •
har tinat helt.

Ställ aldrig formen på öppen låga eller på en varm•
spisplatta.

Flytta inte formen fram och tillbaka över en •
ceranhäll. Den kan då effterlämna fula spår!

VARNING för brännskador

Formen blir mycket varm när du bakar.•
Använd alltid grytlappar eller grytvantar
när du tar ut formen ur ugnen. 

Ciabattagratäng
Ingredienser

200 g ciabatta

200 g körsbärstomater

100 g torkade tomater

400 g salsiccia eller annan färsk grovmald stekkorv

olivolja till stekning

1/2 knippe basilika

1 vitlöksklyfta

50 g parmesan

3 ägg

1 dl grädde

125 g mozzarella

basilika till garnering

Tillagning

Värm upp ugnen till 220 °C. 1.
Smörj in ugnsformen med olja. 

Dela ciabattabrödet i grova bitar. Dela körsbärs -2.
tomaterna. Blanda brödet och tomaterna med lite
olivolja, häll blandningen i formen och ställ den 
5 minuter i den varma ugnen .

Pressa ut salsiccian eller stekkorven ur skinnet3.
och fräs korvmassan i olivolja på hög värme 
i ca 5 minuter.

Grovhacka de torkade tomaterna och blanda ner4.
dem tillsammans med korvfräset i brödet och
tomaterna i formen.

Skala och finhacka vitlöken. Riv parmesanosten.5.
Riv isär basilikabladen. Vispa upp äggen och
blanda dem med grädde, vitlök, parmesan och
basilika. Häll ägg- och gräddblandning i ugns-
formen och tillaga det hela i 220 °C i ca 15 minuter.

Dela mozzarellan i grövre bitar med händerna och6.
fördela dem på gratängen. Låt stå i ugnen i ytterli-
gare 5 minuter och garnera med basilikabladen
före serveringen.
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