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Mata do pieczenia
brownie

Informacje o produkcie i przepisypl

Ważne wskazówki

Mata do pieczenia nadaje się do użytku w zakresie•
temperatur od –30°C do +230 °C.

Mata do pieczenia nadaje się również do użytku w zamra-•
żarce. 

Jeśli mata do pieczenia jest używana w gorącym•
 piekarniku lub kuchence mikrofalowej, należy chwytać

ją tylko przez rękawicę kuchenną itp. 

Nie wolno wystawiać maty na działanie otwar-•
tego ognia, stawiać na płytach kuchennych, 

na dnie piekarnika ani na innych źródłach ciepła.

Nie należy kroić potraw w zagłębieniach maty ani•
używać w nich szpiczastych lub ostrych przedmiotów.

W przeciwnym razie mata może ulec uszkodzeniu.

Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu•
należy umyć matę do pieczenia w gorącej wodzie z dodat-
kiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie używać
ściernych środków czyszczących ani gąbki do szorowania.

Mata do pieczenia nadaje się do mycia w zmywarce •
do naczyń. Jednak nie należy układać jej bezpośrednio

nad elementami grzejnymi.



W wyniku działania tłuszczu po pewnym czasie na powierz chni•
maty może dojść do powstania ciemnych odbarwień. Odbar-
wienia te nie są szkodliwe dla zdrowia ani nie pogarszają
jakości oraz funkcjonalności maty.

Materiał, z którego wykonano matę, może sprawić, że czas•
pieczenia podany w sprawdzonych przepisach może się
skrócić nawet o 20%. Należy także przestrzegać zaleceń
 producenta piekarnika dotyczących temperatury i czasu
 pieczenia.

Użytkowanie

Przed napełnieniem należy zawsze przepłukiwać zagłę-m

bienia maty do pieczenia zimną wodą.

Następnie za pomocą pędzelka wysmarować zagłębieniam

maty do pieczenia olejem spożywczym.

Przed napełnieniem zagłębień maty ciastem należy wyjąćm

ruszt kratkowy z piekarnika i umieścić na nim matę. 
To ułatwia przeniesienie wypełnionej maty do piekarnika.

Przed wyjęciem wypieku z zagłębień maty należy ją pozos-m

tawić na około 5 min na ruszcie kratkowym do ostygnięcia.
W tym czasie upieczone ciasto zastyga, a między ciastem 
matą silikonową powstaje warstwa powietrza.

W miarę możliwości należy umyć matę do pieczeniam

 bezpośrednio po użyciu, gdyż wtedy najłatwiej jest usunąć
resztki ciasta. 

www.tchibo.pl/instrukcje



Przepisy

Brownies

Składniki:

Przyrządzanie:

Nagrzać piekarnik z termoobiegiem do temperatury 160 °C. 1.

Roztopione masło wlać do dużej miski i dodać kakao 2.
w proszku, wymieszać do uzyskania jednolitej masy. 
Dodać cukier, jajko oraz wodę i równomiernie wymieszać. 

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, ostrożnie3.
dodać do ciasta i zamieszać. 

Pod koniec dodać posiekane orzechy włoskie i delikatnie4.
wymieszać. 

Dobrze natłuszczone zagłębienia maty wypełnić ciastem5.
do 2/3 ich pojemności. 

Piec w piekarniku przez ok. 15-20 minut, ostudzić i wyjąć6.
ostrożnie z formy. 

Po ostudzeniu posypać cukrem pudrem lub udekorować,7.
układając na środku całe orzechy laskowe i polać rozto-
pioną czekoladą.

85 g roztopionego masła•

30 g kakao w proszku•

20 ml wody•

180 g cukru•

1 jajko•

85 g mąki•

1/4 łyżeczki proszku •
do pieczenia

35 g siekanych orzechów•
włoskich

Do dekoracji: Cukier puder,
całe orzechy laskowe lub
płynna czekolada
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Pomarańczowe miniciasta z makiem

Składniki:

Przyrządzanie:

Nagrzać piekarnik z termoobiegiem do temperatury 160 °.1.

Jajka, masło i cukier utrzeć na puszystą masę. Proszek do2.
pieczenia wymieszać z mąką i dodawać stopniowo do ciasta.

Zetrzeć skórkę z dwóch pomarańczy. Wycisnąć sok z jednej3.
pomarańczy. Wycisnąć sok z jednej limetki. Wszystkie
składniki razem z makiem dodać do ciasta. 

Dobrze natłuszczone zagłębienia maty wypełnić 4.
ciastem do 3/4 ich pojemności i piec w piekarniku 
przez ok. 15-20 minut. 

W tym czasie rozrobić cukier puder z odrobiną wody lub5.
soku z limetki. 

Po ostudzeniu miniciasta wyjąć ostrożnie z formy,6.
 udekorować lukrem i posiekanymi migdałami i pozostawić
do zastygnięcia.

100 g miękkiego masła•

2 średniej wielkości jajka •

120 g cukru•

120 g mąki•

1/4 łyżeczki proszku •
do pieczenia

Skórka otarta z dwóch bio•
pomarańczy

Sok z jednej bio pomarańczy•

Sok z jednej limonki•

80 g maku•

Do dekoracji: Lukier z cukru
pudru, siekane migdały
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