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Fırın kabı
Ürün bilgisitr

Değerli Müşterimiz!

Yeni porselen fırın kabınız, fırında pişen yemeklerde maks.
220 °C sıcaklık için uygundur. 

Yemekleri bu fırın kabında pişirebilir ve ardından hemen servis
yapabilirsiniz.

Temizleme
Kabı ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su•
ve biraz deterjanla yıkayın. Keskin temizleme maddeleri ve
sert fırçalar veya ovma süngerleri kullanmayın. 

Ardından iyice kurulayın. •

Kalıp bulaşık makinesinde yıkanabilir.•

Kullanım

Kalıba sert darbe gelmesini önleyin.•

Kalıbı şok sıcaklıklara maruz bırakmayın.•

Kalıbı hiçbir zaman soğuk, ıslak veya hassas yüzeyler üzerine•
koymayın (örn. taştan çalışma plakası). Gerekirse ahşap bir
tahta vb. altına yerleştirin.

Yanma UYARISI

Kalıp, pişme işlemi gerçekleşirken çok ısınır. 
Kalıbı sadece tencere tutacaklarıyla tutun. 



Tarif

Brokoli-Tortelloni-Sufle

800 g brokoli 

150 g Gorgonzola peyniri 

150 g krema

750 g dondurulmuş Tortelloni örn. peynir dolgulu 

Kalıp için biraz tereyağı veya yağ 

100 g rendelenmiş Parmesan peyniri

Biraz tuz, karabiber & muskat 

Hazırlanışı

Fırını önceden ısıtın 1.
(E-Fırın: 250 °C/turbo ayarı: 225 °C/Gazlı: Bkz. Üretici). 

Brokoliyi temizleyin, gül şeklinde kesin ve yıkayın. 2.
Daha büyük sapları soyun, uzunlamasına ikiye bölün 
ve küçük parçalara bölün. 

Brokolinin tamamını 1⁄4 l kaynayan tuzlu suda yakl. 5 dak.3.
kaynatın.

Derin dondurulmuş gıdaları, ancak buzları çözüldükten sonra•
kalıba yerleştirin.

Kalıbı ocağın üstüne veya açık ateşe oturtmayın.•

Tchibo Ekibiniz



Gorgonzola peynirlerini küp haline getirin. 4.

Brokolinin 1⁄3'nü tencereden alın. 5.

Kalan malzemeyi kaynatma suyu, krema ve Gorgonzola'yı6.
el blender ile püre haline getirin.  

Brokoli-Peynir-Sosu tuz, karabiber ve muskat ile tatlan-7.
dırın. 

Sosu pişmemiş Tortelloni ve kalan brokoli ile karıştırın. 8.

Karışımı yağlanan fırın kabına doldurun ve üzerine Parme -9.
san serpin. 

Sıcak fırında yakl. 10 dakika altın renginde kızarmasını10.
 sağlayın. 

Tchibo için özel 
olarak üretilmiştir:           Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr



Uygunluk Beyanı

EG-Konformitätserklärung  
 EU Declaration of Conformity  

 
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den einschlägigen  
EG-Richtlinien entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird. 
We herewith confirm that the product as detailed below complies with the governing EU directives and bulk 
production will be manufactured accordingly. 
 

TCHIBO-Artikelbezeichnung: 
TCHIBO article description  

Auflaufform klein 
Casserole dish small 

TCHIBO-Artikelnummer: 
TCHIBO article number  

321147 
 
Der Artikel entspricht folgenden erforderlichen EG-Richtlinien: 
The article complies with the EU-directives as mentioned below: 

  
Verordnung über Materialien und Gegenstände, 
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen 
Regulation on materials and articles intended to  
come into contact with food 
1935/2004/EC 

 
Richtlinie über Keramikgegenstände, die dazu 
bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung 
zu kommen. 
Directive on ceramic articles intended to come into 
to contact with food. 
84/500/EEC 

 
Diese Konformitätserklärung wurde, nach Prüfung des Artikels durch eine akkreditierte Stelle, 
ausgestellt. 
This declaration of conformity was issued after testing the product at an accredited institute. 
 

Ausstellungsdatum: 
Date of issue: 
 

 Inverkehrbringer:   (Name, Vorname, Firmenstempel) 
Distributing company: (Name, First name, Company stamp) 
 

16.08.2015  Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg 

Stellung im Betrieb /  
Position  

Head of Quality Management Hardgoods 

Unterschrift /  
Signature  

 
 

                    
Name in Druckbuchstaben /  
Name in capital letters 

                    Nicolai Gottschlich 
 

Ürün numarası: 321 147


