
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

SET PENTRU RAVIOLI DE CASĂ 

 

PACHETUL INCLUDE: 

 2 x matriță de modelare 

 1 x instrument de presat aluatul 

 

 

 

CARACTERISTICI: 

 Setul de matrițe de modelare este fabricat din Oțel 

Inoxidabil 304 de calitate alimentară, fiind bun pentru 

sănătate, durabil și ușor de curățat. Tratamentul special 

prin sablare permite o curățare ușoară și temeinică și 

previne acumularea ruginii - a se clăti doar făina cu 

apă. Matrița de presare se poate manevra ușor, 

utilizând mânerele ferme din dotare. Se pot prepara 

găluște de diferite dimensiuni și forme. 

 Umpli, pliezi și apeși pentru a sigila un pachet perfect. 

Prepari găluște rapid și fără efort. Această matriță de 

modelare poate fi de un real ajutor atunci când prepari 

găluște, ravioli, plăcinte cu fructe, calzone, empanada, 

pâine, prăjituri, biscuiți, tarte, mini pizza etc. 

 Poți prepara un aluat de casă și poți realiza propriile 

găluște împreună cu membrii familiei. Trebuie doar să 

rotești și să apeși, iar cuțitul de aluat va tăia preparatul 

în mod corespunzător și, astfel, vei economisi timp prin 

decuparea continuă a aluatului în forme ovale. 

 Instrumentele se pot curăța cu apă și detergent sau pur 

și simplu se pot pune în mașina de spălat vase. 

 

SPECIFICAȚII: 

 Diametrul matriței: 7,7 cm 

 Diametrul matriței, cu tot cu cele două mânere: 11,2 cm 

 Lungimea instrumentului de presat aluatul: 16,5 cm 

(realizează forme rotunde cu diametrul de 7,7 cm) 

 Material: Oțel Inoxidabil 



INSTRUCȚIUNI: 

 Rulează aluatul. Asigură-te că aluatul are grosimea 

potrivită. Nu trebuie să fie prea gros sau prea subțire. 

 Utilizează instrumentul de presare pentru a realiza 

cercuri perfecte din aluat. 

 Așază un cerc din aluat pe matrița de modelare. 

 Unge marginile aluatului cu apă sau cu ou crud și 

rotește UȘOR stânga-dreapta pentru a realiza o formă 

rotundă din aluat. 

 Adaugă umplutura la alegere. 

 Unește ambele părți prin apăsare blândă. 

 Coci/fierbi/prăjești și savurezi! 

GARANȚIE: 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește 
produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii 
produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea 
banilor, sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și 
înlocuirile nu vor fi posibile dacă se depășește termenul 
legal. 

 

 

 


