
NAVODILA ZA UPORABO

SET ZA DOMAČO PRIPRAVO RAVIOLOV

PAKET VSEBUJE:

 2 x kalup za oblikovanje testa
 1 x stiskalec testa

LASTNOSTI:

 Kalup za oblikovanje testa je izdelan iz nerjavečega 
jekla tip 304, primernega za stik z živili. Gre za material,
ki ni zdravju škodljiv, je trpežen in omogoča enostavno 
čiščenje. Zaradi posebne obdelave s peskanjem je 
čiščenje kalupa enostavno in temeljito, preprečeno pa 
je tudi rjavenje – kalup enostavno sperete z vodo. Trdni
ročaji na kalupu zagotavljajo enostavno in udobno 
uporabo. Kalup je primeren za pripravo testenih 
izdelkov različnih velikosti in oblik.

 Napolnite testo, ga prepognite in s kalupom oblikujte v 
popoln žepek. Hitro in enostavno pripravite cmoke. 
Kalup za cmoke je odličen pripomoček pri izdelavi 
cmokov, raviolov, pit s sadjem, žepkov, žlikrofov, 
calzon, empanad, drobnega pekovskega peciva, 
piškotov, keksov, mini pit, mini pic itd.

 Sami boste lahko pripravili žlikrofe in uživali v drugih 
domačih dobrotah. Zvaljajte testo in odtisnite kalup. 
Rezilo bo iz testa izrezalo krog in vam prihranilo čas, 
zlasti ko pripravljate večjo količino hrane.

 Kalup lahko pomijete z vodo in detergentom ali pa v 
pomivalnem stroju.

SPECIFIKACIJE:

 Premer kalupa: 7,7 cm
 Premer kalupa z dvema ročajema: 11,2 cm
 Dolžina stiskalca za testo: 16,5 cm (za oblikovanje 

krogov s premerom 7,7 cm)



 Material: nerjaveče jeklo

NAVODILA:

 Zvaljajte testo. Pazite, da je testo prave debeline; ne 
sme biti predebelo ali pretanko.

 S stiskalcem testa oblikujte testo v popolne kroge.
 Testene kroge postavite na kalup.
 Robove testa premažite z vodo ali surovim stepenim 

jajcem.
 Dodajte želeni nadev.
 Nežno stisnite skupaj obe strani.
 Specite/skuhajte/ocvrite in uživajte!

GARANCIJA:

V 14 dneh (od dneva prevzema izdelka) lahko kupljene 
artikle vrnete in zahtevate vračilo kupnine ali zamenjavo za
nov artikel, če z izdelkom niste zadovoljni. V primeru, da 
zamudite rok, ki je predpisan z zakonom, vračilo in 
menjava nista možna.


