NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Před přípravou výrobky nerozmrazujte. Po rozmrazení znovu nezmrazujte.
PIZZA amerického typu (500 – 550g)

PIZZA amerického typu (300 – 350)

Elektrická trouba 230°C / 10-14 minut
Horkovzdušná trouba 190°C / 10-14 minut
Plynová trouba stupeň 4-5 / 10-14 minut
Mikrovlnná trouba crisp 750W / 8-9 minut

Elektrická trouba 230°C / 10-14 minut
Horkovzdušná trouba 190°C / 10-14 minut
Plynová trouba stupeň 4-5 / 10-14 minut
Mikrovlnná trouba crisp 750W / 8-9 minut

1) Před vlastní přípravou z pizzy odstraňte krycí folii
2) Pizzu vložte do střední části trouby rozehřáté na
požadovanou teplotu
3) Pokud během přípravy měníte teplotu v troubě,
upravte podle potřeby dobu pečení

1) Před vlastní přípravou z pizzy odstraňte krycí folii
2) Pizzu vložte do střední části trouby rozehřáté na
požadovanou teplotu
3) Pokud během přípravy měníte teplotu v troubě,
upravte podle potřeby dobu pečení

PIZZA italského typu (310 – 400g)

CALZONE - překládaná pizza (315g)

Elektrická trouba 220°C / 10-15 minut

Elektr. trouba s ventilátorem 180°C / 28-32 minut
Plynová trouba 6 – cca 28 minut
Horkovzdušná elektrická trouba – nastavte teplotu a
čas dle potřeby

1) Před vlastní přípravou z pizzy odstraňte krycí folii
2) Pizzu vložte na vyhřátý plech do střední části trouby
rozehřáté na požadovanou teplotu
3) Pokud během přípravy měníte teplotu v troubě,
upravte podle potřeby dobu pečení

1) Předehřejte troubu
2) Odstraňte veškeré obaly
3) Umístěte Calzone do střední části trouby a pečte po
dobu uvedenou výše

SNACKY – malé pizzy (130g)

RAVIOLY plněné

Elektrická trouba 220°C / 9-11 minut
Plynová trouba stupeň 4-5 / 9-11 minut
Mikrovlnná trouba crisp 750W / 2-2,5 minuty

1) Do vařící osolené vody vložte zmrazené Ravioly.
2) Po vyplavání na hladinu vařte ještě 3 minuty.
3) Doporučujeme podávat s nastrouhaným
parmazánem

1) Odstraňte obal
2) Umístěte snack do střední části předehřáté trouby a
pečte po stanovenou dobu

KNEDLÍKY plněné

ŠIŠKY plněné

1) Zmrazené knedlíky vložte do osolené vařící vody
2) Vařte cca 5-8 minut od bodu varu
3) Knedlíky jsou uvařené, když vyplavou na povrch
4) Ovocné, Sladká náplň - doporučujeme posypat
osmaženou strouhankou nebo strouhaným tvarohem a
podávat se zakysanou smetanou.
Masové, slaná náplň – doporučujeme posypat
osmaženou cibulkou

1) Zmrazené šišky vložte do osolené vařící vody
2) Vařte cca 3-5 minut od bodu varu
3) Šišky jsou uvařené, když vyplavou na povrch
4) Makové - doporučujeme podávat polité
rozpuštěným máslem a posypané cukrem.
Masové – doporučujeme posypat osmaženou cibulkou

PŘEJEME DOBROU CHUŤ

