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Tarteform
Produktinformationsv

Kära kund!

Din nya tarteform i keramik är avsedd för matlagning i ugnen vid max. 230 °C
samt i mikron. Du kan baka en tarte 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 eller hårda borstar eller skursvampar. 

Torka av formen ordentligt efter diskningen.•

Formen kan även maskindiskas.•

Användning

Undvik hårda stötar mot formen.•

Utsätt inte formen för chocktemperaturer.•

Om formen har skador som sprickor eller bitar som gått av bör du inte•
använda produkten mer eftersom den annars kan gå i bitar helt.

VARNING för brännskador

Formen blir mycket varm när du bakar i den eller värmer den. 
Ta endast i formen med grytlappar. 



Recept "Linzer tårta"

"Linzer tårtan" ser inte bara fin ut - den smakar även gott.

Smaklig måltid!

För en tarteform med Ø 26 cm

Ingredienser:

150 g kallt smör 1 ägg (storlek M)

150 g pudersocker 1 tsk mald kanel

100 g malda hasselnötter 1 nypa nejlikepulver

250 g mjöl (typ 405) 1 äggula

10 g bakpulver 200 g vinbärssylt

1 paket vaniljsocker

Tillagning

Knåda smör, pudersocker och vaniljsocker till en deg i en skål. Blanda 
i hasselnötterna, kanelen, nejlikepulvret och ägget. Blanda bakpulver 
och mjöl och tillsätt blandningen successivt. 

Ställ aldrig den heta formen på kalla, våta eller ömtåliga ytor (t.ex. arbets-•
plattor i sten). Ställ formen på en skärbräda eller liknande.

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

Ställ aldrig formen på spisplattor, öppen eld, på ugnens botten eller •
andra värmekällor.

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



Smörj tarteformen väl och värm ugnen till 200 °C (över-/undervärme) 
resp. 175 °C varmluft.

Ta 1/3 av degen och ställ den kallt i ca. en halv timme. Rulla ut resten 
av degen till formens storlek och lägg den i den välsmorda formen. 

Bred vinbärssylten på degbotten och lämna ca 1 cm mellanrum till randen.

Rulla ut resten av degen (1/3) med en gallerrulle med lätt tryck så att du får
den önskade gallerstrukturen. Dra sedan försiktigt isär deggallret, lägg det 
på den fyllda tarteformen och tryck fast det vid kanten. Pensla deggallret 
med den vispade äggulan.

Baka i mitten av ugnen i ca 40-45 minuter. Låt sedan svalna. 

Made exclusively for:          

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

www.tchibo.se/bruksanvisningar  



Försäkran om överensstämmelse
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 

Pie- und Tarte Backform 
Pie- and tarte baking dish 

TCHIBO-Artikelnummer:
TCHIBO article number  

381339 

Der Artikel entspricht folgenden erforderlichen EG-Richtlinien und nationalen Rechtsakten: 
The article complies with the EU-directives and national legal acts 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

 Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) 
German Commodity Ordinance (BedGgstV) 

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: 
Distributing company: 

10.09.2019 Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg 

Stellung im Betrieb
Position 

Head of Quality Management Hardgoods 

Name in Druckbuchstaben 
Name in capital letters 

Nicolai Gottschlich 

Unterschrift / Stempel
Signature / stamp 

Artikelnummer: 381 339


