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Tart kalıbı
Ürün bilgisitr

Değerli Müşterimiz!

Seramik malzemeden olan yeni küçük tart kalıbınız maks. 230 °C’de fırında
yiyeceklerin hazırlanması için ve mikrodalga fırında kullanıma uygundur. 
Tartı bu şekilde pişirebilir ve sonrasında hemen servis edebilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz

Temizleme

Kalıbı ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz bulaşık•
deterjanı ile yıkayın. Tahriş edici temizlik maddeleri ve sert fırçalar veya
ovma süngeri kullanmayın. 

Ardından iyice kurulayın.•

Kalıp bulaşık makinesinde de yıkamaya uygundur.•

Kullanım

Kalıba sert vuruşlar yapmaktan kaçının.•

Kalıbı şok sıcaklıklara maruz bırakmayın.•

Kalıpta çatlaklar veya zedelenmiş yerler gibi hasarlar varsa ürün artık•
 kullanılmamalıdır, aksi halde tamamen kırılabilir.

Sıcak kalıbı hiçbir zaman soğuk, ıslak veya hassas bir altlığın üzerine•
 koymayın (örn. taş tezgah). Gerekirse ahşap bir tahta vb. altına yerleştirin.

Yanma UYARISI

Pişirme ve ısıtma sırasında kalıp ısınır. 
Kalıbı sadece fırın eldiveni ile tutun. 



„Linzer kek“ tarifi

Tart kalıbının, dekoratif görüntünün yanında lezzet de sunması için kalıbın 
iç kısmında „Linzer kek“ tarifi bulacaksınız.

Afiyet olsun!

Ø 26 cm tart kalıbı için

Malzemeler:

150 g soğuk tereyağı 1 yumurta (orta boy)

150 g pudra şekeri 1 TK öğütülmüş tarçın

100 g öğütülmüş fındık 1 tutam karanfil tozu

250 g un (tip 405) 1 yumurta sarısı

10 g kabarma tozu 200 g frenk üzümü reçeli

1 paket burbon vanilya şekeri

Hazırlanışı:

Tereyağı, pudra şekeri ve vanilya şekerini bir karıştırma kabına koyun 
ve yoğurun. Fındık, tarçın, karanfil tozu ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
Kabartma tozunu un ile çoğaltın ve azar azar hamura ekleyin.

Dondurulmuş gıdaları tamamen eridikten sonra kalıba doldurun.•

Kalıbı elektrikli ocakların, açık alevlerin, fırın tabanının veya diğer ısı kaynak-•
larının üzerine yerleştirmeyin.

Kalıbı seramik bir yüzeyde hareket ettirmeyin. İstenmeyen izler bırakabilir!•



Pasta kalıbını iyice yağlayın ve fırını 200 °C'de alt/üst sıcaklık veya 175 °C turbo
ayarında önceden ısıtın.

Hamurun üçte birini ayırın ve yakl. yarım saat soğumasını bekleyin. Hamurun
geri kalan üçte ikisini tepsinin büyüklüğü kadar açın ve iyice yağlanmış olan
pasta kalıbına yerleştirin. 

Hamur tabanına frenk üzüm reçeli sürün ve kenarında yakl. 1 cm boşluk bırakın.

Kalan hamuru (1/3) açın ve bir kafes şekilli merdaneyle biraz baskı yaparak
istenilen kafes şekli oluşana kadar üzerinden geçin. Ardından kafes şekilli
hamuru birbirinden dikkatli şekilde ayırın, doldurulmuş tart kalıplarının üzerine
yerleştirin ve kenardan hafif bastırın. Hamur şeridine çırpılmış yumurta sürün.

Fırının orta rayında yakl. 40-45 dakika pişirin. Ardından soğumasını bekleyin.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:          

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar



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 

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 

Ürün numarası: 381 339


