
Cukrářská sada

Zábavná opravdická cukrářská sada pro

začínající cukráře a cukrářky s originálním

pestrobarevným náčiním.

VAROVÁNÍ:
Není určeno pro děti do tří let. Nebezpečí

udušení – malé části. Tento výrobek

obsahuje funkční ostré hroty. Pečení

vyžaduje dohled dospělé osoby. Před

použitím i po něm náčiní důkladně umyjte.

Nevhodné pro mikrovlnné trouby a myčky

na nádobí.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si

přečtěte návod k použití, řiďte se jím

a uschovejte jej pro pozdější použití.

Během používání vždy chraňte oděv

a pracovní prostor.

Upečte si plněné košíčky a sušenky

1. U pečení mějte u sebe vždy pomocnou ruku
dospělé osoby.

2. Před použitím veškeré náčiní umyjte a
osušte.
3. Vyberte si kartu s receptem a podle ní připravte

plněné košíčky, sušenky nebo zdobení.
4. Pokud chcete zjistit, zda jsou košíčky upečené,

lehce se stiskněte prsty a měly by se rychle
vrátit do původního tvaru. Píchněte do nich
špejlí, a pokud ji vytáhnete čistou, jsou košíčky
hotové.

5. Po použití všechno náčiní omyjte. Poznámka:
silikonovou část špachtle lze na mytí sundat.

6. Pokud chcete košíčky bez laktózy či lepku,
zaměňte máslo/mléko za margarín / máslo
rostlinného původu a mouku za mouku
bezlepkovou. Vždy zkontrolujte obal přísad kvůli
alergenům.

Poleva a zdobení na vaše košíčky a sušenky

1. Pokud chcete použít sadu na zdobení, ujistěte
se, že zdobicí trubička je zatlačená na konec
zdobicího sáčku.
Obrázek 1.

2. Zvolenou zdobicí špičku vložte do kroužku.
Obrázek 2. Poté přišroubujte na zdobicí
trubičku, kdy zdobicí sáček bude mezi kroužkem
a zdobicí špičkou. Obrázek 3.

3. K naplnění zdobicího sáčku polevou nebo
materiálem na zdobení použijte špachtli.
Užitečný tip: Vložte zdobicí sáček do široké
sklenice špičkou dolů.
Přetáhněte okraj sáčku přes hranu sklenice dolů,
aby se sáček otevřel, a bylo tak snazší do něj
vložit polevu nebo zdobení. Obrázek 4.

4. Stočte zdobicí sáček nad polevou a poté
zmáčkněte sáček pod zatočením, abyste skrz
špičku vytlačili polevu.
Obrázek 5.

5. Při zdobení košíčků začněte uprostřed
a pokračujte do spirály. Obrázek 6. Používejte
různé špičky pro tvorbu různých stylů.

6. Větší špičky použijte na zdobení košíčků a menší

na sušenky.
7. Po použití veškeré náčiní na polevu a zdobení

umyjte.

Převod pro měřicí lžičky – lžíce mají označení
množství v gramech/mililitrech
lžíce 15 ml = 1 polévková lžíce (PL = polévková lžíce)
lžíce 7,5 ml = 1/2 polévkové lžíce
lžíce 5 ml = 1 kávová lžička (KL = kávová lžička)
lžíce 2,5 ml = 1/2 kávové lžičky
lžíce 1 ml = 1/2 kávové lžičky
Polévkové lžíce a kávové lžičky naplňujte do rovna.
Pokud nemáte váhu, použijte pro přidání přísad po
polévkových lžicích měřicí lžičky.

Symboly na formičkách na košíčky

Nepoužívejte nad otevřeným plamenem.

Nevhodné pro rozpálenou pánev

Nepoužívejte s ostrými předměty

Bezpečné jako potravina

+230° vhodné pro plynové a elektrické trouby

-40° do 230 °C / u plynu stupeň 8


