Opwarm tips gerechten Horeca Service “De Pollepel”
U heeft gekozen om de door ons gemaakte gerechten zelf op te warmen; Daarom volgen er hier
enkele nuttige tips om dit voor u te vergemakkelijken.

Pasta:

Pasta’s die zijn aangeleverd in een kom of braadslede mogen in een traditionele oven op 180gr.
gedurende 30 tot 60 min naargelang de hoeveelheid. Tijdens het opwarmen opletten dat het gerecht
boven op niet te donker van kleur wordt, anders tijdig afdekken met aluminium folie.

Pasta in vacuüm zak:

Neem een grote pan en vul deze met water en verwarm tot net onder het kookpunt. Plaats hier de
zakken in en zorg dat het water niet meer kookt. Zorg dat er ruim voldoende water rond de zakken
zit en neem anders nog een pan extra. Neen na 10 min de zakken er even uit en duw met een handdoek
even alles voorzichtig door elkaar en plaats dan voor 10 min terug in het water. Als de 10 min voorbij
zijn even voelen aan de buitenkant van de zak of alles warm genoeg is (plaats anders nog even terug),
open knippen, in kom doen en serveren.

Soepen:

Opwarmen op een vuur onder voortdurend roeren.

Gratin en puree:

Plaats de kommen in een voorverwarmde oven op 180gr. gedurende 20min en breng de temperatuur
dan terug naar 160gr. en dek af met aluminium folie. Nu kun je hierbij andere gerechten plaatsen die
eerst in de microgolf oven zijn verwarmd om deze warm te houden.

Groenten en vlees:

Gedurende 7 min. 1 kom in de microgolf oven plaatsen met de plastiekfolie en dan afdekken met
aluminiumfolie en bij de gratin in de oven plaatsen. Het beste is eerst het vlees op te warmen en als
laatste de groenten. De groenten zijn sneller warm en drogen dan ook niet uit. Als het vlees of de
groenten in een vacuüm zak zitten, doe hetzelfde als bij pasta in een vacuüm zak, maar verkort de
tijd naar ongeveer 15 min.

Hapjes van het hapjes buffet:

Gedurende 5 tot 10 min naargelang de hoeveelheid opwarmen in een microgolf oven en eventueel even
warm houden in een traditionele oven.

Tip:

Wanneer je te weinig plaats hebt in de oven kunnen de gerechten die al goed warm zijn op een warmhoudvuurtje geplaatst worden met een theelichtje er onder. Je kunt hierover dan een handdoek
leggen dat de koude er niet meteen opvalt.
De plastiekfolie op de kommen mag in de microgolf oven gebruikt worden, wel verwijderen als je deze
in een gewone oven plaatst.

