
Opvarmning i mikroovn (på ca. 750 watt.) Opvarmning i almindelig ovn 

1.  Tag maden ud af køleskabet, prik huller i filmen  
(ét i hvert rum).

2. Anbring maden i mikroovnen på glaspladen.
3. Tjek at effektknappen står på højeste styrke.
4. Indstil tidstimeren:  
 Hovedret skal have fra 3-4 min. 
 Biretter som opvarmes skal have ca. 2 min.  
 (Æbleskiver skal max. have 1/2 min.) 
  Du skal selv vurdere portionsstørrelsen - nogle retter skal 

have 5-6 min. Det anbefales at maden varmes til 75 grader.
5.  Mikroovnen stopper selv, hvorefter maden skal stå og 

hvile i ca. 1 min.
6.  Træk filmen af bakken - omrør i sovs og flydende  

retter - og maden er klar til at spise.

Maden nydes ved et veldækket bord. 
Velbekomme!

1.  Varmluftsovn indstilles på 125°C.  
Almindelig ovn indstilles på 140°C.

2. Prik 3-4 huller i filmen.
3. Hovedretter skal have ca. 30 min. 
 Biretter skal have ca. 20 min. 
 Det anbefales at maden varmes til 75 grader.
4. Tag retten ud og lad den hvile i 1/2-1 min.
5. Træk filmen af og omrør i sovs og flydende retter.

Hvad gør jeg hvis...
... sovsen er klumpet? 
 Husk at omrøre efter opvarmning.
... filmen er svær at tage af?
 Skær rundt i kanten med en lille kniv.
... suppen koger over?
 Nedsæt opvarmningstiden.
... mælkegrød og mælkesovs koger over?
 Nedsæt opvarmningstiden.
... kødet bliver tørt eller hårdt?
 Nedsæt opvarmningstiden.
... maden ikke er varm nok?
 Varm maden yderligere 1 min.

Et lille fif: Sprøde svær
Tag sværen af stegen og den lægges på et stykke køkkenrulle.  

Varm sværen i microovnen i ca. 25 sekunder.
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Før opvarmning skal du vide:
• Maden opbevares på køl ved højest 5°C.
•  Maden tages først ud af køleskabet umiddelbart før 

 opvarmningen.

Rengøring af mikroovn
Mikroovnen skal efter brug, tørres af indvendig med en fugtig 
klud. Brug ikke ovnrensemidler og skurepulver. Glasdrejetal-
lerkenen tages ud af ovnen og vaskes af i sæbevand eller i 
opvaskemaskine. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan fedtstænk 
og lign. overophedes og udvikle røg.

Sikkerhed
Vi fraråder at mikroovnen:
•  Tilsluttes stik som har forbindelse til andre hvidevarer.
• Flyttes under brug.
• Bruges til anden opbevaring.
• Anvendes til kogning af æg.
•  Anvendes til opvarmning af brød.
•   At du aldrig bruger stanniol til at dække maden med, da 

dette beskadiger ovnen.
•   At du aldrig bruger metal til at opvarme mad i, da dette 

beskadiger ovnen.
•   Lad aldrig ovnen arbejde tom, da dette beskadiger ovnen.

OBS!
Bliver mikroovnen beskadiget,  eller er du på anden måde i 
tvivl med  opvarmning af maden, så kontakt: 

det gode madhus · Tlf. 62 23 43 30 (Hverdage fra kl. 9-14)


