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Piteforma
Termékismertetőhu

Kedves Vásárlónk!

Új kerámia piteformáját ételek elkészítésre használhatja maximum 230 °C-on 
a sütőben, valamint a mikrohullámú sütőben. A pitét a sütőformában kisütheti,
majd rögtön tálalhatja is benne.

A Tchibo csapata

Tisztítás

A sütőformát az első használat előtt és minden használat előtt mosogassa el•
meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon
maró tisztítószereket vagy kemény sörtéjű kefét, súrolószivacsot. 

Végül alaposan törölje szárazra.•

A forma mosogatógépben is tisztítható.•

Használat

Ügyeljen arra, hogy a sütőforma ne ütődjön erősen kemény tárgyakhoz.•

Ne tegye ki a formát hirtelen nagy hőmérséklet-változásnak.•

Ha a formán rongálódás látható, pl. repedés vagy lecsorbult perem, akkor •
a terméket nem szabad tovább használni, mert teljesen elerpedhet.

VIGYÁZAT - égési sérülések

A sütőforma sütés és melegítés közben felforrósodik. 
A formát csak edényfogó kesztyűvel fogja meg. 



„Linzertorta“ recept

A piteforma belsejében megtalálja a „Linzertorta“ receptjét német nyelven,
amely a formában mutatósan elkészíthető és nagyon finom.

Jó étvágyat kívámunk!

26 cm Ø piteformához

Hozzávalók:

150 g hideg vaj 1 tojás (M-es méret)

150 g porcukor 1 tk. őrölt fahéj

100 g darált mogyoró 1 csipet őrölt szegfűszeg

250 g liszt (BL-51) 1 tojássárgája

10 g sütőpor 200 g ribizlilekvár

1 csomag Bourbon vaníliás cukor

Soha ne tegye a forró formát hideg, nedves vagy érzékeny felületre (pl. kő•
munkalapra). Adott esetben helyezzen alá egy fa vágódeszkát vagy hasonlót.

Mélyhűtött élelmiszert csak teljesen felolvadt állapotban tegyen a formába.•

A sütőformát ne helyezze főzőlapra, nyílt lángra, a sütő aljára vagy más•
hőforrásokra.

Kerámia főzőlapon ne tologassa a formát ide-oda. •
Nemkívánatos nyomok keletkezhetnek rajta!



Made exclusively for:          

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

www.tchibo.hu/utmutatok

Elkészítés:

Gyúrja össze a vajat, a porcukrot és a vaníliás cukrot egy keverőtálban. 
Gyúrja bele a mogyorót, a fahéjat, az őrölt szegfűszeget és a tojást. 
Keverje el a lisztet a sütőporral, majd lassanként dolgozza bele a tésztába. 

Alaposan zsírozza ki a piteformát, és melegítse elő a sütőt 200 °C-ra alsó-felső
sütéssel vagy légkeveréses sütéssel 175 °C-ra.

Válassza le a tészta 1/3-át, és tegye kb. egy fél órára a hidegre. A tészta mara -
dék 2/3-át nyújtsa ki a forma mértére, és tegye a jól kizsírozott  formába. 

Kenje meg a tészta alját a ribizlilekvárral, úgy hogy körben a szélén hagyjon ki
kb. 1 cm-t. 

Nyújtsa ki a maradék (1/3) tésztát, és enyhe nyomással görgessen rajta végig
egy rácsos tésztavágót, hogy elkészítse a kívánt rácsos mintázatot. Végül
 óvatosan húzza szét egy kissé a tésztarácsot, és helyezze a megtöltött
 piteformára, és egy kissé nyomja le a széleket. Kenje meg a tésztarácsokat 
az elkevert tojássárgával. 

Süsse a tortát a sütő középső sínjén 
kb. 40-45 percig. Majd hagyja kihűlni. 



Megfelelőségi nyilatkozat
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 

Cikkszám: 381 339


