Forma na zapekanie
sk

Informácia o výrobku

Vážení zákazníci!
Vaša nová keramická forma na zapekanie v modernom liatinovom vzhľade
je vhodná na prípravu jedál v rúre na pečenie pri max. 220 °C, ako aj na
používanie v mikrovlnnej rúre. V tejto forme na zapekanie môžete jedlá
piecť a následne rovno podávať.
Čistenie
• Pred prvým použitím a po každom použití formu vyčistite horúcou vodou
a trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte ostré čistiace
prostriedky ani tvrdé kefy alebo drsné špongie.
• Následne ju dobre osušte.
• Forma je vhodná aj na umývanie v umývačke riadu.
Používanie
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VAROVANIE pred popáleninami
Forma sa pri pečení rýchlo zohreje.
Chytajte formu na zapekanie len kuchynskými rukavicami.
• Chráňte formu na zapekanie pred tvrdými nárazmi.
• Nevystavujte formu na zapekanie extrémnym teplotným zmenám.
• Nikdy neumiestňujte formu na studené, mokré alebo citlivé povrchy (napr.
kamenná pracovná doska). Príp. pod ňu podložte drevenú podložku a pod.
• Zmrazené pokrmy vkladajte do formy na zapekanie až po úplnom rozmrazení.
• Neumiestňujte formu na zapekanie do otvoreného plameňa, na varné dosky,
na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.
• Formu na zapekanie neposúvajte po keramickej varnej doske sem a tam.
Mohli by na nej vzniknúť neželané stopy!

Váš tím Tchibo

Recept „Zapekané tekvicové gnocchi“
Prísady:
500 g halušiek gnocchi (polotovar)
400 g dužiny tekvice (napr. Hokkaido alebo maslová tekvica)
1 cibuľa
3 strúčiky cesnaku
2 PL sušených byliniek (rozmarín, tymián atď.)
125 ml vody
100 g strúhaného ementálu
soľ, korenie, muškátový oriešok
1 PL olivového oleja
1 PL tekvicového oleja

Príprava:
Cibuľu pokrájajte na jemno a opražte na olivovom oleji. Prelisujte cesnakové
strúčiky a pridajte do panvice. Tekvicu so šupkou nakrájajte na kocky a tiež
pridajte do panvice.
Prilejte trochu vody a všetko poduste. Podľa potreby dolejte vodu. Dbajte na to,
aby tekvicová zmes nebola príliš tekutá. Ochuťte soľou, korením, muškátovým
orieškom a sušenými bylinkami.
Gnocchi uvarte podľa návodu na balení v hrnci so slanou vodou.
Gnocchi preceďte a vo forme na zapekanie dobre premiešajte s tekvicou.
Potom posypte nastrúhaným syrom a zapekajte v predhriatej rúre pri 200 °C
(horný/spodný ohrev 220 °C, plyn stupeň 5) cca 10 – 15 minút.
Pred servírovaním pokvapkajte tekvicovým olejom.

Želáme vám dobrú chuť!
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