
Használati útmutató – TESCOMA DELÍCIA Tésztanyomó, linzer készítő 

 

Tésztanyomó részei: 

1. Nyél  

2. Adagoló 

3. Préselő gyűrűhöz való anyacsavar  

4. Préselő gyűrű 

5. Tároló 

6. Anya csavara préselő 

gyűrűkhöz/adagolóhoz 

7. Préselő gyűrű – Minta  

8. Díszítőfej  

 

 

 

 

 

Tésztanyomó használata: 

 

A dugattyút fordítsa el úgy, hogy a fogak ne a nyél felé 

irányuljanak (1) és tolja ki a tárolóból (2). 

Csavarozza le a préselő gyűrűkhöz való anyacsavart, majd 

töltse meg a tárolót tésztával a hengerformájában (3). 

A választott préselő gyűrűt helyezze a zárba (4) és 

csavarozza vissza a tárolóra (5). 

A fogakat a dugattyún tekerje vissza az adagoló nyélhez 

(6). 

 

 

 

 

 

Vajas és sajtos kekszek - Díszítés 

 

Kis kekszek készítéséhez hagyja az adagolót azadagoló 

nyéllel merőlegesen beállítva (7).  

Nagy kekszek készítéséhez az adagolót fordítsa el jobbra 

(8).  

A préselőt állítsa a nem kizsírozott sütőtepsire és addig 

nyomja a nyelet, míg ki nem nyomja az első adag tésztát.  

Az első adagot távolítsa el, majd a préselő gyűrűt tisztítsa 

meg. A nyél nyomásával préselje ki a kekszet a tepsire, 

majd a préselőt emelje fel és hasonló módon készítse el a 

többi kekszet (9). 

A tárolót töltse meg fehérjehabbal, kihűlt tejszínhabbal, 

lágy krémmel vagy kenővel (10) és helyezze fel a 

választott díszítőfejet (11). 

 



 

Figyelmeztetés:  

 

A díszítőbe csak olyan mennyiségű tölteléket tegyen, amelyet rögtön felhasznál, a nemfelhasznált 

töltelék ugyanis felmelegszik vagy megkeményedik, így nehezebben vihető fel.  

 

Karbantartás:  

 

Használat után a tésztanyomót/díszítőt szedje szét, minden darabját mossa el és szárítsa meg.  

Folyó víz alatt mossa el hagyományos tisztítószerekkel, a tisztításhoz ne használjon agresszív vegyi 

anyagokat, éles tárgyakat, sem szemcsés alapú tisztítószereket.  

Mosogatógépben NE tisztítsa. 

 

RECEPTEK 

Vajas kekszek 

Hozzávalók: 2-3 sütőtepsire való kekszhez  

- 420 g sima liszt,  

- 250 g felolvasztott vaj,  

- 150 g porcukor,  

- 3 tojássárgája. 

Elkészítés:  

A megpuhult vajból, tojássárgájából, lisztből és cukorból készítse el a tésztát, majd töltse meg vele a 

nyomót.  

Vigyázat, nemszabad, hogy a tészta kilegyen hűlve!  

A kihűlt, nem kizsírozott sütőtepsire helyezze rá a vajas kekszeket.  

Süsse 160°C-on 15 – 20 percig,  

A kekszeket a tepsiről még melegen szedje le. 

 

Sajtos kekszek  

 

Hozzávalók: 2-3 sütőtepsire való kekszhez  

- 200 g sima liszt,  

- 200 g sütéshez való növényi zsiradék,  

- 200 g eidami típusú finoman reszelt kemény sajt,  

- csipetnyisó és köménymag. 

Elkészítés: 

A lisztet, a növényi zsiradékot és a finoman reszelt sajtot keverje össze sima tésztává, majd töltse 

meg vele a nyomót. 

A nyomóba helyezze bele a választott préselő gyűrűt, az adagoló kezelőt állítsa be nagy kekszekre, 

majd a nem kizsírozott sütőtepsire helyezze rá a sajtos kekszeket. A sütőbe való helyezés előtt a 

kekszeket kenje be a felkevert tojással, sózza meg és szórja meg köménymaggal.  

Süsse 160°C-on 15 – 20 percig.  

A kekszeket a sütőtepsiről még melegen szedje le. 

 

 

 

 

 

 



Sajtos pálcikák 

Sajtos pálcikák készítéséhez ugyanolyan tésztát használjon, mintasajtos kekszekhez ill.a préselő 

gyűrűket csíkos alakú nyílással hullámos széllel (14). 

A nyél ismétlődő megnyomásával helyezze fel a sütőtepsire a hosszú tésztacsíkokat (15), melyeket 

kenjen meg a felkevert tojással, sózza meg őket és szórja meg köménymaggal, majd a sütőbe 

helyezés előtt vágja fel külön pálcikákra (16).  

Süsse 160°C-on 15 - 20 percig  

A pálcikákat a tepsiről még melegen szedje le. 

Habcsókok 

Hozzávalók: 2-3 sütőtepsire való habcsókhoz 

- 120 g porcukor,  

- 60 g finomra reszelt kókusz,  

- 30 g zsemlemorzsa,  

- 2 tojásfehérje. 

Elkészítés:  

A fehérjét keverje összea cukorral, majd párafürdőben habarja kemény habbá.  

Állítsa félre, majd óvatosan keverje bele a kókuszt és a zsemlemorzsát.  

Az adagolót töltse meg a még meleg keverékkel, a zárra helyezze fel díszítőfejet a csillag alakú 

nyílással és együttesen csavarja fel a tartóra (17).  

A dugattyút tekerje fel úgy, hogy a fogak ne azadagoló nyél felé irányuljanak, majd a 

dugattyúmegszakított nyomásával helyezze fel a sütőpapírral ellátott sütőtepsire a habcsókokat (18). 

Sütőbe helyezés előtt hagyja a habcsókokat 60 percig száradni, majd 120°C-on 15 vagy akár 20 percig 

süsse. 

 

 

 


