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Gebruiksaanwijzing Poffertjesplaat 50 dops

U krijgt mee:
1. Poffertjesplaat
2. Kwastje om olie op de plaat aan te brengen
3. 2 x Schenkkan / knijpfles

Extra benodigdheden:
1. Olie/boter
2. Poffertjesmix
3. Vork om de poffertjes te draaien

Bijzonderheden:
Huurder dient te zorgen voor een 220 V, 2200 Watt stroomvoorziening.

Gebruik van de poffertjesplaat:
Iedereen kan poffertjes bakken, maar we hebben wat tips om het bakken zo goed mogelijk te
laten verlopen.

- Zet de temperatuursschakelaar op ca. 225 graden.
- Vet de plaat volledig in met olie / boter (ook de randen)
- Vul alle dopjes met het beslag: doe ze niet helemaal vol, het beslag zet nog uit en anders

loopt het over de rand.
- U zult merken dat de eerste baksessie misschien niet helemaal verloopt zoals u het

wenst. De poffertjes kleven waarschijnlijk vast en zijn niet makkelijk te verwijderen. Dit is
normaal. Gooi deze lading weg, maak de plaat schoon en begin opnieuw.

- Vet de plaat wederom in, ook de randen.
- Vul de dopjes met beslag. LET OP: begin eerst met de buitenste dopjes: de middelste

vier rijen worden namelijk heter en bakken sneller. Vul deze dus als laatst.
- Omdat de middelste rijen sneller bakken, moet u deze waarschijnlijk ook eerder

omdraaien.
- Als u de poffertjes te langzaam vind bakken, kunt u de temperatuur iets hoger zetten.
- De plaat wordt erg heet. Let dus goed op dat u zich niet brand en houd kinderen op een

veilige afstand van de plaat.

Veel plezier!

Schoonmaken van de poffertjesplaat:
Haal de stekker uit het stopcontact. Terwijl de bakplaat nog warm is, kunt u alvast een klein
laagje water op de plaat gieten om deze te laten weken. Hierna kunt u de plaat met een doekje
en bij erg vuile stukken met de borstel schoonmaken.

De kosten voor een niet (goed) schoongemaakte plaat / accessoires: € 25,-
De kosten voor het niet inleveren van een handleiding:   €   5,-

Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan direct op 010-4602547.
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