
 Handleiding 

popcornmachine 

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen. 

 

 

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om popcorn te produceren.  

In gebruik stellen:  

Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.  

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen 

schade aanricht bij eventuele lekkage.  

2. Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en 

plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het 

apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. 

Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.  

Algemeen:  

Popcorn wordt bereid van maïs. De maïs wordt tezamen met olie verhit tot een temperatuur van 

ongeveer 240 graden Celsius. De hoge temperatuur zet de hoeveelheid vocht die in het korreltje 

aanwezig is om in stoom. Na enige tijd ontploft het korreltje en vormt de meest grillige blaasjes. Na een 

korte afkoelingsperiode is het product voor consumptie gereed. 

 

Grondstoffen:  

• De kleine maïskorrel, die voor popcorn gebruikt wordt, is meestal van Amerikaanse origine. Het meest 

geschikt maïsras is de zogenaamde YELLOW HYRIB. 

• Olie: bij de productie van popcorn wordt een kleine hoeveelheid olie gebruikt. Aan de soort olie 

worden geen speciale eisen gesteld. Eenvoudige sojaolie of zonnebloemolie is zeer geschikt.  

 

Gebruiksaanwijzing: 

 • Zet de knop POWER rechts boven aan de machine op stand “on”. Deze knop dient voor het 

inschakelen van de verlichting en het in bedrijfstellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het 

toestel. 

• Vul een maatbeker met 50ml. olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel 

bedekt is met olie. Zet de knop op stand “on”. Deze knop dient voor het inschakelen van de motor, deze 

zorgt ervoor dat de spatel in de ketel begint te draaien en voor het verwarmen van de ketel. Wacht tot 

de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Vul de ketel met 150gram maïs. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.  

• Na enkele seconden begint de mais te ploffen, zet halverwege het ploffingsproces de ketelverwarming 

uit.  

• Als 95 % van de maïs klaar is, zet dan ook de motor uit de ketel kan dan worden omgedraaid, de 

popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat op gevangen.  

• Hierna kunt U weer opnieuw beginnen.  

• Zet de knop op “of” (uit) als er niet gepopt wordt.  

Na gebruik:  

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.  

2. Laat het apparaat afkoelen  

3. Haal de overtollige olie uit het apparaat (pas op: de olie is heet).  

4. Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij geen schurende middelen. Let er ook op dat 

het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voorzover mogelijk contact met water bij 

de electrische onderdelen  

 

Retour:  

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden. 

                                          
 

 

 


