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VEILGHEIDSINSTRUCTIES OVER SOUS VIDE

 Plaats het apparaat altijd op een 
droog, vlak, stevig en 
hittebestendig oppervlak ver van 
alle randen.   

 Plaats het apparaat altijd op een 
veilige afstand van brandbare 
voorwerpen zoals gordijnen, 
tafelkleden of iets dergelijks. Het 
apparaat mag niet in de buurt van 
andere warmtebronnen worden 
geplaatst of opgeslagen.  

 Niet afdekken.   

 De oppervlakken worden erg heet 
tijdens het gebruik. Raak de hete 
oppervlakken niet aan vanwege het 
gevaar van brandwonden.  

 Verplaats het apparaat niet tijdens 
gebruik. 

  Houd er rekening mee dat het 
apparaat een tijdje warm blijft 
nadat u het hebt uitgeschakeld. 
Laat het apparaat altijd volledig 
afkoelen voor opslag. 

  Laat het deksel afkoelen voordat u 
met water schoonmaakt.  

 Gebruik het apparaat nooit als het 
deksel defect is.   

 Plaats alleen vacuüm verpakte 
voedingsmiddelen in het apparaat. 
Probeer niet om uitgepakt voedsel 
te koken! 

  
 
VOOR HET EERSTE GEBRUIK 

Verwijder alle verpakking en 
transportmateriaal uit het apparaat.  Was het 
deksel en de binnenkant van het waterbad 
met warm water en een beetje afwasmiddel, 
en droog de onderdelen vervolgens grondig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous vide is Frans voor onder vacuüm. Sous 
vide is al lang een populaire kookmethode bij 
professionele koks.  Het beschrijft een 
kookmethode waarbij voedsel in verzegelde 
vacuümzakken wordt geplaatst en in een 
waterbad wordt gegaard. Het voedsel wordt 
gegaard op een constante lage temperatuur 
over een lange tijd om het vochtig en 
smaakvol te maken. Als de vacuümzak is 
verzegeld, kookt het voedsel in zijn eigen 
sappen samen met de marinades of kruiden 
die u hebt toegevoegd. Vitaminen, mineralen 
en sappen worden vastgehouden en de 
smaak van het voedsel wordt verbeterd. Dit 
maakt het voedsel gezonder, malser en 
smaakvoller. Omdat sous vide bereid vlees 
malser is, is het mogelijk om goedkopere 
stukken zoals nekfilet, schacht en schouder, 
die vaak lekkerder zijn dan de duurdere 
sneden.  Omdat sous vide koken vereist dat 
voedingsmiddelen individueel vacuüm 
worden verpakt, kunnen verschillende items 
tegelijkertijd worden gekookt, zolang hun 
kooktemperatuur gelijk is.  Het is moeilijk om 
voedsel te ver door te garen met sous vide, 
maar de structuur van het voedsel kan iets 
veranderen tijdens het koken. Het eten kan 
worden bereid in voldoende tijd voor het 
serveren, waardoor sous vide perfect is voor 
wanneer u gasten hebt.    
 
TEMPERATUREN 

Het apparaat heeft een temperatuurbereik 
van 45-90 °C in stappen van 1 °C. 
Verschillende temperaturen zijn vereist voor 
verschillende voedingsmiddelen en 
verschillende graden van cuisson. U ziet sous 
vide temperaturen en tijden in de tabel 
verderop in deze instructies.   
 
KOOKTIJD 

De kooktijd is niet afhankelijk van het 
gewicht van het voedsel, maar van de dikte. 
De standaard kooktijd is 8 uur. De tijd kan 
worden aangepast van 30 minuten tot 72 
uur. U ziet sous vide temperaturen en tijden 
in de tabel verderop in deze instructies
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VOEDINGSMIDDELEN VOOR 
SOUS VIDE BEREIDING 
Vlees is bijzonder geschikt voor sous vide 
bereiding, want het maakt het meer mals, 
sappig en smaakvol, maar groenten en vis 
kunnen ook worden gekookt op deze manier.  
Wij raden sous vide koken voor de volgende 
voedingsmiddelen:  
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, 
varkensvlees en wild 
Kip, kalkoen en eend  
Mager en vette vis, schaal- en schelpdieren 
Wortelgroenten zoals aardappelen, wortelen, 
pastinaken, rode biet en rapen  
Knapperige groenten zoals erwten, asperges, 
maïs, broccoli, bloemkool, aubergines, uien 
en squash  
Hard fruit zoals appels en peren  
Zacht fruit zoals mango , pruimen, abrikozen, 
perziken, nectarines, papaja en strobessen 
 

SOUS VIDE BEREIDING  

STAP VOOR STAP 
 
1. Kruiden  
U kunt het voedsel marineren of kruiden, 
kruiden, boter of olie toevoegen voordat u de 
vacuümzak afsluit.   
2. Vacuümafdichting  
Het voedsel moet vacuüm worden verzegeld 
in een zak om lucht en vocht te verwijderen. 
Dit zorgt ervoor dat het voedsel hun 
natuurlijke smaak en voedingswaarde 
behoudt. Vacuümafdichting helpt ook om de 
poriën van vlees, gevogelte, vis en 
schaaldieren te openen, zodat de marinade 
en specerijen beter worden geabsorbeerd en 
het voedsel smaakvoller is.  Zuurstof en vocht 
in de omgevingslucht leiden de smaak, 
voedingswaarde en structuur van voedsel af, 
en het is daarom belangrijk om een 
hoogwaardig vacuümapparaat te gebruiken 
om lucht en vocht te verwijderen voordat de 
zak wordt verzegeld om ervoor te zorgen dat 
het voedsel optimaal vacuüm verpakt is.

 

3. Koken  
Zodra het water in het waterbad de vereiste 
temperatuur heeft bereikt, moeten de 
vacuümzakken die het voedsel bevatten 
voorzichtig in het water worden geplaatst. 
Zorg ervoor dat de zakken volledig onder 
water staan, en dat het water rond de zakken 
kan circuleren, zodat het eten gelijkmatig 
kookt.  
4. Bruining  
Wanneer levensmiddelen worden gekookt, 
kan het nodig zijn om met name bruin vlees 
in een pan of op een grill te bruinen om de 
uitstraling en smaak ervan te verbeteren. 
Haal het voedsel uit de zak en bruin het snel 
op een zeer hete koekenpan of grillrek. Dit 
zorgt ervoor dat het vet en proteïnen 
karamelliseren en verbetert de smaak. 
 
HET BEREIDEN VAN 
VOEDINGSMIDDELEN 
Voedingsmiddelen voor sous vide koken 
moeten absoluut vers zijn.  Controleer voor 
het koken of vlees, gevogelte, vis en 
schaaldieren correct onder de 5 °C zijn 
opgeslagen.  Gebruik alleen gloednieuwe en 
schone vacuümzakken.  Houd vers en 
gekookt voedsel uit elkaar.  Was uw handen 
en werkgebied grondig voor het hanteren 
van voedsel.  De dikte van het voedsel moet 
zijn zoals aangegeven in de tabel van sous 
vide temperaturen en tijden. 
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ONDERDELEN  
1. Deksel  
  
2. Handgreep 
    
3. Waterbad  
  
4. Controlepaneel 
   
5. Rek  
  
6. Timer/Temp (Tijd/Temperatuur) 
  
7. On/Off (Aan-/Uitschakelaar 
 
8. +/-  
   
9. F/C (Temperatuur in  

Fahrenheit/Celsius)  
  
10. Start/Stop 
   
11. Display   
   
  
 
 

GEBRUIK  
 Plaats het apparaat op een vlakke onder- 

grond. Doe de stekker in het stopcontact 
en schakel het apparaat in (7) 

 Vul het waterbad (3) met lauw of warm 
water, nooit hoger dan de 
bereidingstemperatuur 

 Vul het waterbad (3) niet hoger dan de 
markering, maar wel voldoende zodat 
het te bereiden product onder water 
staat. Zorg er voor dat het bad niet 
overloopt als u de producten toevoegt 

 Gebruik het rek (5) als u (meerdere) 
producten gaat bereiden waarvoor het 
rek geschikt is. 

 Plaats het deksel (1) op het waterbad (3) 

 Houd de Aan-/Uitschakelaar (7) ingedrukt 
om het apparaat in te schakelen. 

 Het display (11) zal inschakelen, de 
temperatuur staat standaard op 56 °C. 
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 Pas de temperatuur naar behoefte aan 

met de knoppen + en – (8) 

 U kunt ook de temperatuurweergave 
tussen Celsius en Fahrenheit schakelen 
met de F/C knop (9).   

 Druk op de knop Timer/Temp (6) en pas 
de kooktijd aan van 30 minuten tot 72 
uur met behulp van de + en - knoppen 
(8). De kooktijd is standaard ingesteld 
op 8 uur.   

 Druk op de knop Start/Stop. Het 
apparaat verwarmt het water voor op 
de ingestelde temperatuur voordat de 
kooktijd begint af te tellen. Het display 
toont de huidige temperatuur van het 
water. Als u op de F/C-knop (9) drukt, 
wordt de ingestelde temperatuur 
gedurende 5 seconden weergegeven.  
Zodra het water de vooraf ingestelde 
temperatuur heeft bereikt, klinken er 3 
piepjes. Til het deksel eraf en leg het 
vacuüm verpakte voedsel voorzichtig in 
het waterbad met behulp van tangen. 
Het water moet rond de 
voedselverpakkingen kunnen 
circuleren. Plaats het deksel terug.  
Druk op de knop Start/Stop. De kooktijd 
begint af te tellen.  Zodra de kooktijd is 
verstreken, zullen 3 piepjes klinken en 
het apparaat zal zichzelf uitschakelen 

 In het geval van een tijdelijke 
stroomstoring tijdens het koken, zal het 
apparaat het kookproces hervatten als 
het binnen 2 uur weer wordt 
ingeschakeld.   

 U mag het deksel niet verwijderen 
tijdens het koken, tenzij dit absoluut 
noodzakelijk is. Het apparaat werkt met 
een zeer lage temperatuur, dus het 
duurt lang om warmteverlies te 
herwinnen.  

 Als condensatie zich vormt aan de 
binnenkant van het deksel, zodat u niet 
in het waterbad kijken, kunt u het 
deksel voorzichtig van u wegkantelen, 
zodat condensatie naar beneden in het 
waterbad loopt.     
Let op 

  Zorg ervoor dat de zakken volledig zijn 
afgesloten voordat het koken begint.   

 Zorg ervoor dat de zakken nog volledig 
zijn afgesloten zodra het koken is 
voltooid.   

 Als het voedsel binnen een paar uur 
moet worden geconsumeerd, kan het 
voor een korte tijd in het waterbad 
worden bewaard zonder de structuur 
te ruïneren. U ziet sous vide 
temperaturen en tijden in de tabel 
verderop in deze instructies.   

 Als het voedsel voor later gebruik in de 
koelkast moet worden bewaard, plaats 
dan onmiddellijk de zakken in ijswater 
om de temperatuur van het voedsel 
snel te verlagen. 

  

ONDERHOUD 
Let bij het reinigen van het apparaat op het 
volgende: Trek het apparaat los en laat het 
afkoelen voordat u het schoonmaakt en 
wegzet.  Giet het water uit het waterbad. 
Veeg het waterbad en deksel af met een 
theedoek.  Dompel het apparaat, snoer of 
sluit het water niet aan en zorg ervoor dat er 
geen water in het apparaat komt.  Veeg de 
buitenkant van het apparaat af met een goed 
gewrongen doek en droog met een droge 

zachte doek. 
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INFORMATIE over verwijdering en 
recycling van dit product  
Houd er rekening mee dat dit Adexi-product 
is voorzien van dit symbool:  
 
 
 
 
Dit betekent dat dit product niet samen met 
gewoon huishoudelijk afval mag worden 
verwijderd, aangezien elektrisch en 
elektronisch afval afzonderlijk moet worden 
verwijderd.  Overeenkomstig de AEEA-
richtlijn moet elke lidstaat zorgen voor een 
correcte inzameling, nuttige toepassing, 
behandeling en recycling van elektrisch en 
elektronisch afval. Particuliere huishoudens 
in de EU kunnen gebruikte apparatuur gratis 
naar speciale recyclingstations brengen. In 
sommige lidstaten u in bepaalde gevallen 
gebruikte apparatuur retourneren aan de 
detailhandelaar van wie u deze hebt 
gekocht, als u een nieuwe uitrusting koopt. 
Neem contact op met uw winkelier, 
distributeur of de gemeente voor meer 
informatie over wat te doen met elektrisch 
en elektronisch afval. 
    

 

GARANTIEVOORWAARDEN  
De garantie is niet van toepassing:  

 als de bovenstaande instructies niet zijn 
opgevolgd  

 als het apparaat is verstoord  

 als het apparaat verkeerd is behandeld, aan 
een ruwe behandeling is onderworpen of 
een andere vorm van schade heeft 
veroorzaakt  

 als het apparaat defect is door storingen in 
de elektriciteitsvoorziening.   
 
Vanwege de constante ontwikkeling van 
onze producten in termen van functie en 
ontwerp, behouden wij ons het recht voor 
om zonder voorafgaande waarschuwing 
wijzigingen aan te brengen in het product.   

 

VEELGESTELDE VRAGEN  
Als u vragen heeft over het gebruik van het 
toestel en het antwoord niet vinden in deze 
gebruikershandleiding, kunt u terecht op 
onze website, www. adexi.eu. U kunt ook 
contactgegevens op onze website zien als u 
contact met ons wilt opnemen voor 
technische vragen, reparaties, accessoires of 
reserveonderdelen. 

IMPORTER    IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 
 
 
Adexi A/S     Fa. J. Lensen Huishoud bv 
 
Grenåvej 635A    Platinastraat 84 
 
DK-8541 Skødstrup    2718 RX  ZOETERMEER 
 
Denmark     Nederland 
 
www.adexi.eu    079-3634242 
 
We cannot be held responsible for any printing informatie@jlensen.nl  
errors 
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TABEL VAN BEREIDINGSTIJDEN EN -TEMPERATUREN 
 

Product Dikte* Temp. (°C) Tijd Wachttijd** 

Rund, Kalf, Lam, Wild     
     

Filets, Koteletten, Ribeye, T-bone, 
1-2 cm 49+ 1 uur Tot 6 uur 

    

Sirloin, Porterhouse (tender cuts) 
2-5 cm 49+ 2 uur Tot 8 uur  

     

Flank, nek, dij, schouder, schacht 4-6 cm 49+ 8 uur Tot 10 uur 

Varken     
     

Borst 3-6 cm 82 10 uur Tot 12 uur 

Spareribs 2-3 cm 59 10 uur Tot 12 uur 

Koteletten 2-4 cm 56+ 4 uur Tot 6 uur 

Lende 5-7 cm 56+ 10 uur Tot 12 uur 

Gevogelte     
     

Kippenborst met bot 3-5 cm 82 2 uur Tot 3 uur 

Kippenborst zonder bot 3-5 cm 64 1 uur Tot 2 uur 

Kippendij met bot 3-5 cm 82 1.5 uur Tot 3 uur 

Kippendij zonder bot 3-5 cm 64 1 uur Tot 2 uur 

Kip-drumstick 5-7 cm 82 2 uur Tot 3 uur 

Eendenborst 3-5 cm 64 2 uur Tot 2 uur 

Vis     
     

Magere en vette vis 3-5 cm 47+ 1 uur Tot 1 uur 

Schaal- en Schelpdieren     
     

Garnalen 2-4 cm 60 1 uur Tot 1 uur 

Kreeft 4-6 cm 60 1 uur Tot 1 uur 

St-Jacobsschelpen 2-4 cm 60 1 uur Tot 1 uur 

Groenten     
     

Wortelgroente 1-5 cm 83+ 1 uur Tot 2 uur 

Knapperige groenten 1-5 cm 83+ 1 uur Tot 2 uur   
* Als het product dunner is dan aangegeven zal het eerder gaar zijn. 
 
** De wachttijd is de tijd hoelang het product in het water kan blijven zonder de structuur 

verder aan te tasten.. 
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TABEL VAN MATE VAN GAARHEID (CUISSON) EN TEMPERATUREN 
 

Product Cuisson Temperatuur (°C) 

Rund, Kalf, Lam en Wild Rare 49    
 Medium-rare 56    
 Medium 60    
 Medium-well done 65 

 Well done 71+ 

Gevogelte zonder bot Well done 64 

Gevogelte met bot Well done 82 

Vis Rare 47 

 Medium-rare 56 

 Medium 60 

Groente General 83-87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


