
Gebruiksaanwijzing en schoonmaak BBQ met bakplaat 

Gebruiksaanwijzing: 
- Zet de BBQ op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat de olie of ander 

braadvet naar 1 kant gaat 

-  De BBQ heeft 2 branders die elk een temperatuur regelaar hebben, waardoor ze 

onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. 

- Sluit de gasfles aan en draai de gaskraan open 

- Draai de beide draaiknoppen open (doe dit één voor één)  en houd deze 

20 seconden ingedrukt om het gas door de slang te laten lopen.  

Druk enkele malen op de ontsteking knoppen. De BBQ gaat branden, houd de 

draaiknop nog even ingedrukt zodat je zeker weet dat hij blijft branden. 

(soms lukt het niet om de bbq aan te doen met de ontsteking knoppen , dan even 

een gasaansteker gebruiken ) 

- De BBQ is nu aan   

- Doe olie of ander braadvet in de bakplaat en verdeel dit met een kwast of keukenrol 

over de hele bakplaat. 

- Wanneer de bakplaat heet genoeg is , is hij klaar voor gebruik 

- Tussen het bakken door af en toe met een spatel de bakresten verwijderen 

- Na gebruik de gaskraan weer dichtdraaien 

Let op! : Wanneer de bakplaat niet helemaal vol ligt, dan bakken aan één kant en de 

andere kant uitdoen . Dit om te voorkomen dat de bakplaat helemaal zwart aankoekt 

Dit is erg moeilijk om weer schoon te maken! 

 

Schoonmaken: 
- Direct na gebruik de dikste viezigheid met een spatel o.i.d. verwijderen 

- Een klein laagje water in de bakplaat doen (eventueel met biotex of vaatwastablet) 

en laten weken 

- Dan (eventueel de volgende dag) het water uit de bakplaat halen en de dikste 

viezigheid met een spatel verwijderen 

- De bakplaat in sprayen met ontvetter, er een klein beetje water bij doen en met een 

pannenspons boenen. Dit met keukenrol o.i.d. weer verwijderen 

- De eventueel nog aanwezige zwarte aankoekresten in sprayen met bbq reiniger, 

even laten weken en eveneens met een pannenspons boenen 

- De resten weer verwijderen met keukenrol o.i.d. 

- De buitenkant schoonmaken met ontvetter en water 

- Als laatste even met een schone natte doek door de bakplaat 

 

Succes en alvast bedankt BBQ verhuur Nij Beets 

 

 


