
Indeling nieuwe keuken + opstellingen

”Nul-stand”

Aansteken

Gastoevoer

INGEBRUIKNAME NIEUWE KOOKBLOK IN ONZE C.C.N. KEUKEN.

³  Bij de foto:
1/ Gaspitten.
2/ Frituur.
3/ Vaste bakplaat.
4/ “Losse” kookplaat
       voor 2 branders.
5/ 2 Convectie
        (hete lucht) ovens.
6/ Grill (nieuwe plaats).
             
Op 9 augustus 2018
is een nieuwe kook-
blok in onze CCN-
keuken geïnstalleerd.
Deze kachel heeft, 12
gaspitten (1), een
frituur (2), een bak-
plaat (3) en een losse
kookplaat (4), welke 
voor een braadslede

of als stoofplaat gebruikt kan worden (heeft 2 pitten nodig en zal naast (3) geplaatst  worden).
Achterin de keuken staan 2 nieuwe convectie ovens (5) bij de oude, verplaatste grill (6) .

1/ Wat de 10 of 12 GASPITTEN (1) betreft het volgende:
De gaspitten zijn qua werking en grootte allemaal gelijk. De roosters, waar-
op de pannen staan, zijn per 2 pitten apart afneembaar.
! De gastoevoer treedt pas in werking als de afzuigkap wordt aangezet !
Onder elk rooster zitten 2 gasbranders met een waakvlam. Door de knop

boven het zwart/rode-symbool van de desbetreffende gasbrander (= rood) in
te drukken en te draaien naar het Y-teken (= aansteken) ontsteekt u met een
gasaan-steker uit de keuken de waakvlam. Houdt daarvoor 5 tot 10 seconden
het vuur bij het waakvlampijpje. Als de waakvlam brandt kunt u de draaiknop
los laten. Met de draaiknop kunt u het vuur vervolgens traploos, hoger en/of
lager instellen. 

! Zet na gebruik de knop weer in de ”Nul-stand”. 
Op het rooster kan een “wokring” geplaatst worden zodat de wok stevig op het rooster kan
blijven staan. Deze ringen worden opnieuw gemaakt  (i.v.m. nokken).
PS: Controleer, als u het pand verlaat, of alle knoppen in de ”Nul-stand” staan.
Als de afzuigkap “uit” wordt gezet is er ook géén gasaanvoer meer !!

LET OP: Bij aanwezigheid van gasgeur de gele knop in de “technische
kast” onder het werkblad (aan de kant van de grote koelcel) dwars op de
lengterichting van de gastoevoerbuis draaien (op de foto staat de gastoevoerknop

dus “open”).
Verlucht de keuken onmiddellijk en verwittig een bevoegde instantie !
Gebruik in elk geval géén enkele voorziening die vonken en/of vlammen
kunnen produceren !!
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Oliepeil

Temperatuur instelling
frituur

Handvat los rooster

Temperatuur instelling
bakplaat

Olie/vuil opvangbakje

2/ Wat de FRITUUR (2) betreft het volgende:
Bij het “vullen” en/of “aanvullen” met frituurolie controleert u of het oliepeil
tussen het minimum en maximum peilstreepje staat. Let op: als de olie op
temperatuur is verhoogt het peil zich met 1 cm. ten opzichte van het
niveau als de olie koud is ! Met de temperatuur instelknop kunt u de
juiste temperatuur instellen. De minimumtemperatuur is ca. 55º C. en de
maximumtemperatuur is ca. 200º C. De beide lampjes zijn
ondergeschikt  aan het gebruik. Het oranje/gele lampje brandt als
het een warmte-opwekking van het frituurvet aangeeft. Het groene
lampje brandt om de werkingsfase (= staat aan) aan te geven.
Het vullen van het mandje, met welk ingrediënt dan ook, moet
buiten de frituur om worden gedaan (opspatten frituurvet !) of anders
het ingrediënt er voorzichtig in laten glijden !! 
De hoeveelheid per keer van het te frituren product mag niet meer
dan 3/4 van de mandinhoud zijn !! 

In het frituurvet ligt, boven het verwarmingselement en onder de
frituurmand, een (los) rooster met een handvat (rode pijl).
Bij afgekoeld vet kunt u, na het verwijderen van de frituurmand, het
rooster met dit handvat uit het vet tillen om de naast de mand ge-
vallen producten te verwijderen. Leg het rooster terug en zet de
frituurmand terug in het vet. 
Draai de temperatuur instelknop na gebruik weer op de stand “0"
om de elektrische warmteopwekking uit te zetten!

PS: Controleer, als u het pand verlaat, of alle knoppen in de ”Nul-stand” staan. 
LET OP: Als de afzuigkap “uit” wordt gezet blijft de elektrische stroomtoevoer wel intact !!

LET OP: Het vernieuwen van het frituurvet wordt alléén door het Beheer gedaan!

3/ Wat de VASTE BAKPLAAT (3) betreft het volgende: 
Met de temperatuur instelknop kunt u de juiste temperatuur in-
stellen. De minimumtemperatuur is ca. 55º C. en de maximum-
temperatuur is ca. 300º C. De beide lampjes zijn ondergeschikt aan
het gebruik. Het oranje/gele lampje brandt als het een warmte-
opwekking van de vaste bakplaat aangeeft. Het groene lampje
brandt om de werkingsfase (= staat aan) aan te geven.

Hierop bakt u, op de met wat plantaardige olie
ingesmeerde bakplaat, bv. saté, Teppanyaki,
hamburger, enz.
Als de ingestelde temperatuur is bereikt legt u het, klaar te maken
product, rechtstreeks op de (ingevette) bakplaat.
³ ! Om na het bakken de afgekoelde bakplaat schoon te maken ge-
bruikt u een verstuiver met een juist schoonmaakmiddel (door het

Beheer aangeleverd) ! Besproei het oppervlak en maak het verder met
een, niet schurende, spons schoon. 
Breng het vet, bakresten en schoonmaakmiddel naar de opening
aan de voorzijde (1). Zorg dat er geen belemmeringen in de afvoer-
leiding zijn. De capaciteit van het opvangbakje (2) is beperkt.
Controleer het peil regelmatig om overlopen te voorkomen !
Deponeer de inhoud in de daarvoor bestemde afvalemmer !
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Aansteken

Voorlopige opstelling

Frontplaat oven
Inzet

4/ Wat de LOSSE KOOKPLAAT (4) betreft het volgende:
De losse kookplaat wordt boven 2 gaspitten geplaatst, nadat het rooster weggehaald is.
De gastoevoer (van de pitten) treedt pas in werking als de afzuigkap wordt aangezet !
U moet eerst de waakvlammen (2 stuks) ontsteken (LET OP: de losse kookplaat is van gietijzer en

dus zéér zwaar). Zet de kookplaat eerst op het rooster naast de pitten. 
Door de 2 knoppen boven het zwart/rode-symbolen van de desbetreffende
gasbranders (= rood) in te drukken en te draaien naar het Y-teken (= aansteken)
steekt u met een gasaansteker uit de keuken de beide waakvlammen aan.
Houdt daarvoor 5 tot 10 seconden het vuur bij het waakvlampijpjes.
Als de waakvlam brandt kunt u de draaiknop los laten. 
Plaats nu de losse kookplaat weer terug over de pitten.

Met de temperatuur instelknop kunt u de juiste temperatuur instellen.
De losse kookplaat wordt gebruikt voor het bakken en braden met een braadslede en/of
het  warm houden van soepen, sauzen, enz.
LET OP: Zet na gebruik de beide knoppen weer in de ”Nul-stand”.

Voorlopige opstelling:

A/ Sous-vide.
B/ Losse frituur visproducten
     (kan verplaatst worden i.v.m.

        uitserveren C).
C/ Vaste frituur.
D/ Vaste bakplaat.
E/ “Losse” kookplaat (overal     
      op de kachel te plaatsen, maar
      dit wordt bijna zeker de

      vaste plek).

5/ Wat de 2 CONVECTIE (= hete lucht) OVENS (5) betreft het volgende: 
Deze zijn allebei exact gelijk !
De ovens dienen enkel te worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze ontworpen zijn:
het bereiden van eten in de oven. De toestellen kunnen gebruikt worden voor diverse
bereidingen zoals: het bakken van brood, allerhande deegsoorten, pasteien, pizza’s,
vlees, vis, wild en groenten, maar ook voor het gratineren en opwarmen van gekoeld en/of
bevroren voedsel.
Als u voedsel in de ovenruimte plaatst bewaar dan tenminste 4 cm. tussenruimte, zodat
de luchtstroom niet teveel gehinderd wordt. Gebruik geen pannen die hoger zijn dan nood-
zakelijk: de randen zijn obstakels die een goede circulatie hinderen.
Warm de oven op tot de juiste temperatuur voordat u hem gebruikt. Dit bevordert de
werkzaamheid. ! Zout géén voedsel IN de ovenruimte (gemorst; kan stalen delen aantasten !).
! LET OP: Open de ovendeur van een ‘werkende’ oven altijd langzaam, daar door de
circulatie van lucht een zéér warme luchtstroom naar buiten kan komen !!

Frontplaat oven:
1/ Tijd knop: om de bereidingstijd in te stel-
len. © (rode pijl bij inzet) = continu stand.

2/ Thermostaat knop: om
de gewenste temperatuur
in te stellen.
Zie ook pagina 4.
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Aan/uit schakelaar            Timer knop          

Thermostaat controle toets / Temperatuur indicatielicht

Spanning indicatielicht

Instellen van de kook-/baktijd:
(zie foto frontplaat oven: 1). Stel met de timerknop beoogde kook-/baktijd in (tot 120

minuten). Na de ingestelde tijd schakelt de oven zichzelf automatisch uit bij het bereiken
van de eindtijd.
© (inzet foto) Continu stand. U moet de oven, na de door u geplande tijd, zélf uitzetten.
Instellen van de temperatuur:
(zie foto frontplaat oven: 2). Stel met de thermostaatknop de beoogde temperatuur in.
Indicatielicht van de thermostaat:
(zie foto frontplaat). Het oranje/gele lampje van de thermostaat op de frontplaat gaat
uit als de ingestelde temperatuur is bereikt. Het zal weer automatisch oplichten wanneer de
thermostaat weer in werking gesteld wordt om de temperatuur te continueren.
Timer indicatielicht: Het indicatielampje geeft aan dat de oven in werking is en de
kook-/baktijd is geactiveerd.
Stroom indicatielicht: Het groene spanning indicatielampje  geeft aan dat de oven op
het lichtnet is aangesloten (= staat aan).
! In de oven brandt altijd een lampje als de oven in werking is.
Convectie (= circulatie). Bij koken/bakken. Activeer de oven en draai de thermostaatknop op
de vereiste temperatuur.
Bij ontdooien. Schakel de oven in en draai de thermostaatknop in de “NUL-stand”.

6/ Wat de GRILL (6) betreft het volgende: 
Deze is alléén van plaats veranderd !

7/ Wat het HAKBLOK betreft het volgende: 
Het hakblok is op (blokeerbare) wielen gezet om zodoende het blok te kunnen verplaatsen. 
Bij gebruik de twee voorste wielen deblokkeren om het blok te kunnen verplaatsen (met

handvatten). Het hakblok met de voet blokkeren. Als het hakblok, na gebruik is schoon-
gemaakt, de blokkering opheffen, het hakblok terug op zijn plaats rollen en de wielen
opnieuw, met de voet, blokkeren.
Het hakblok staat nu (tijdelijk ?) in de hal bij de grote koeling. Er wordt nog naar een
definitieve plaats gekeken.

8/ Wat de IJSBLOKJES machine betreft het volgende:
De tussendeur naar de grote koelcel is verwijderd, waardoor de nieuwe ijsblokjes machine
weer op de oude plaats komt te staan (deze machine is breder dan de vorige, waardoor de tussendeur

niet open zou kunnen). Water en elektra kunnen zo weer aangesloten worden.

Wij wensen u veel kookplezier in onze nieuwe keuken.

Oh ja, PROFICIAT, deze keuken is dus ook van U;  BEN ER ZUINIG OP !! 

Het Bestuur.
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