
 

 

 

 

| Handleiding Popcornmachine | 

| Waarschuwing | 

Gebruik alleen de door onze verstrekte suiker, maïs en zout, schade 

welke veroorzaakt door het gebruik van verkeerd suiker, maïs en zout is 

voor uw eigen risico. 
 

MAÏS: Popcorn wordt bereid uit speciaal daarvoor gekweekt maïs. 

POPCORN ZOUT: Dit originele Amerikaanse popcornzout smelt geheel weg tijdens het poffen. Gewoon 

keukenzout verbrandt in de ketel. 

POPCORN SUIKER: Deze speciaal voor popcorn gemixte popcornsuiker blijft 100% aan de gepofte 

korrel hechten, dit in tegenstelling tot gewone blanke suiker. 

 

| Machinegebruik | 

- Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond 

- De machine mag uitsluitend door een volwassen persoon bediend worden 

- Let goed op: de poppot wordt erg heet (max. 300 °C) 

 
Stap 1: Steek de stekker in het stopcontact 

Stap 2: Zet de schakelaar ‘Warming and light’ aan 

Stap 3: Zet de schakelaar ‘heat’ aan. Na 5 minuten is het pannetje klaar voor gebruik. 
 

Stap 4: Als het pannetje is opgewarmd kunt u deze vullen. Doe de deksel omhoog en giet 100 tot 

150 ml olie in het pannetje (het horizontale roerstaafje moet net niet helemaal onder de olie staan). 

Vervolgens doet u (maximaal) 150 gram van de maïs in de pan. 

 
Stap 5: Sluit de deksel en schakel de TURN knop in. Als u geen ̀ gepop´ meer hoort (2 á 3 min) HEAT 

knop weer uitschakelen, even later ook de TURN knop op uit en het pannetje leegkiepen (haal de 

hendel een klein stukje omhoog en laat dan het pannetje zakken). Let op pannetje is heet! 

 

Stap 6: Gooi vervolgens 5 gram zout of 75 gram suiker over de popcorn heen.  

 
Stap 7: U kunt nu de popcorn uit het apparaat scheppen en in de zakjes uitserveren. Wilt u meer 

popcorn maken herhaal dan bovenstaande stappen (wij raden aan een aantal porties voor te 

bakken). 

 
Stap 8: Na gebruik het apparaat leeg scheppen en af laten koelen, hierna kan het schoongemaakt 

worden met een warme vochtige doek. Geen schuursponsjes gebruiken. 

 

Veel plezier! 
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