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Forma na tarte
Informace o výrobkucs

Vážení zákazníci,

Vaše nová forma na tarte z keramiky je vhodná pro přípravu pokrmů v troubě
do max. 230 °C, jakož i pro použití v mikrovlnné troubě. V této formě můžete
upéct tarte a poté ihned servírovat.

Váš tým Tchibo

Čištění

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

Následně ji dobře utřete. •

Forma je vhodná i do myčky.•

Použití

Chraňte formu před tvrdými nárazy.•

Formu nevystavujte extrémním změnám teploty.•

Jestliže forma vykazuje trhliny nebo otlučená místa, nesmí se výrobek dále•
používat, protože by se mohl rozbít docela. 

VÝSTRAHA před popálením

Při pečení a ohřívání je forma horká. 
Dotýkejte se formy pouze pomocí chňapky. 



Recept na „Linecký dort“

Na vnitřní straně formy na tarte najdete recept na „Linecký dort“, který v této
formě bude nejen dekorativně vypadat, ale také lahodně chutnat.

Přejeme Vám dobrou chuť!

pečený ve formě na tarte s Ø 26 cm

Přísady:

150 g studeného másla 1 vejce (velikost M)

150 moučkového cukru 1 lžička mleté skořice

100 g mletých lískových ořechů 1 špetka mletého hřebíčku

250 g mouky (typu 405) 1 žloutek

10 g prášku do pečiva 200 g rybízové marmelády

1 balíček vanilkového cukru s vanilkou Bourbon

Příprava:

V míse utřeme máslo, moučkový cukr a vanilkový cukr. Vmícháme lískové
oříšky, skořici, hřebíček a vejce. Smícháme prášek do pečiva s moukou a směs
postupně přidáváme do těsta.

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

Zmrazené potraviny dávejte do formy až tehdy, když budou úplně rozmrazené.•

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

Neposouvejte formu sem a tam po sklokeramické varné desce. •
Tím mohou vzniknout nemilé stopy!



Formu na tarte dobře vymažeme a předehřejeme troubu na 200 °C 
(horní a spodní ohřev) nebo na 175 °C (horkovzdušná trouba).

Oddělíme 1/3 těsta a odložíme ji asi na půl hodiny do chladna. Zbylé 2/3 těsta
vyválíme na odpovídající velikost a přeneseme do dobře vymazané formy na
tarte. 

Korpus potřeme rybízovou marmeládou, necháme přitom asi 1 cm místa 
od okraje volný.

Zbývající těsto (1/3) vyválíme a přejedeme po něm s lehkým tlakem mřížko-
vacím válečkem, takže vznikne mřížková struktura. Tu následně opatrně
roztáhneme, poklademe na naplněnou formu na tarte a na okraji lehce
 přitlačíme. Mřížku z těsta potřeme rozšlehaným žloutkem.

Pečeme ve střední části trouby asi 40 – 45 minut. Poté necháme vychladnout.

Made exclusively for:          

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

www.tchibo.cz/navody



Prohlášení o shodě
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 

Číslo výrobku: 381 339


