
Baktijden Kerst 2022(handleiding): 

Deze tijden zijn een indicatie ivm de temperaturen die per over verschillen, let zelf goed op 

uw gerecht en beoordeel zelf de warmte van het gerecht. 

Let op: Zwarte bakjes kunnen niet in de oven, als u het in de oven wilt verwarmen zelf het 
gerecht in een ovenbestendige bak doen. 
Let op: Het karton op de bakken is van papier voordat het de oven ingaat deksel eraf en 
vervangen door aluminium folie. 
Let op: Bakjes die in de magnetron gaan geen huishoudfolie of aluminium folie erop! 

 Gerecht in oven Temperatuur Tijd 

Buffet Santa 
 

Kipsate, 
oerhammetje, 
varkensrollade 

130 graden 60 minuten 

Nasi, ratatouille, 
aardappel gratin 

130 graden 45 tot 60 minuten 

Buffet Rudolph Beef rendang 130 graden 50 tot 60 minuten 

Varkenshaas, 
gamba’s 

130 graden 30 tot 40 minuten 

Gele rijst, aardappel 
gratin, ratatouille 

130 graden 45 tot 60 minuten 

    

Shaving dishes Laagje heet water in de onderste bak. 2 ½ uur van te voren opwarmen 
met behulp van de brandpotjes (2 per shaving dish) en bij voorkeur 
regelmatig de gerechten doorroeren. Vervolgens warm houden met 1 
brandpotje. 

     

Soepen Pan Opwarmen tot kookpunt (goed roeren) niet te 
hard zetten ivm verbranden. 

Mystery in zijn geheel. Magnetron 700 watt 12 min Gerecht in 
het geheel 
in de 
magnetron 

Stoofvlees van de 
Mystery los 

Pan Stoofvlees opwarmen, pan mag goed heet maar 
let op met aanbranden. 

Hutspot van de 
Mystery los 

Magnetron 700 watt 12 min 

 Oven 150 graden 7 tot 9 min 

Stoofpeer Kan koud gegeten worden 

Heksenpot Pan Pan voorverwarmen, beetje boter of olie in de 
pan, vlees goed wokken ongeveer 4 tot 5 
minuten. Daarna afblussen met orientalsaus. 
Hierna even laten koken en hij kan geserveerd 
worden. 

Aardappelgarnituur Magnetron 700 watt 12 min 

 Oven 150 graden 7 tot 9 min 

Gewokte gamba’s Pan Pan voorverwarmen, beetje boter of olie in de 
pan, daarna de pasta met gamba’s en groente in 
de pan wokken tot deze warm is. 


