
Sistema® BAKE IT™ 

Het BAKE IT™-assortiment van Sistema is ontworpen om alle baksels en ingrediënten vers te houden. Het 

Sistema® BAKE IT™-assortiment is gemaakt voor de bakker in het achterhoofd en is voorzien van 

Sistema's gemakkelijke vergrendelingsclips en een verlengde randafdichting om het baksel en de 

ingrediënten langer vers te houden. Handige maatbekers zijn inbegrepen in de containers van 2,4 l en 3,25 

l. Ze hebben gebeeldhouwde handgrepen voor gebruiksgemak en het modulaire stapelbare ontwerp is 

perfect voor het organiseren van de drukke keuken van vandaag.  

Zorgrichtlijnen:  

• Verwijder alle etiketten/verpakkingen en was ze voor gebruik. 
• Sistema® BAKE IT™ containers zijn veilig voor normale huishoudelijke vaatwassers (alleen 

bovenste rek). Zorg ervoor dat de containers stevig op het bovenste rek staan, dit voorkomt dat ze 

in contact komen met het verwarmingselement en vermijdt smelten. 
• Warm zeepsop kan ook worden gebruikt om de containers te wassen. 
• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scrubbers, omdat deze de afwerking dof kunnen 

maken. 
• Gebruik geen keukengerei met scherpe randen (bijv. messen) in de container. Ze kunnen krassen 

op het oppervlak van de container veroorzaken. 

 

Magnetron: 

• Sistema® BAKE IT™ bakjes kunnen worden gebruikt om voorgekookt voedsel (zonder deksel) 

op te warmen. 
• Volg de aanbevolen instructies voor het bewaren, gebruiken of verwarmen van voedsel, gebaseerd 

op de kennis over het voedsel of de informatie op het voedseletiket. Volg ook de aanbeveling van 

de fabrikant van de magnetron bij het ontdooien of opwarmen van voedsel. 
• Verwijder bij het gebruik in de magnetron de deksel om de stoom te laten ontsnappen. Om spatten 

te voorkomen, afdekken met keukenpapier. Het afdichten van plastic deksels tijdens het 

verwarmen kan extra druk veroorzaken waardoor het deksel krom trekt of gevaarlijke 

stoomophoping ontstaat.  

Invriezen: 

• Sistema® BAKE IT™ containers zijn veilig voor gebruik in de vriezer. 
• Voedingsmiddelen die water bevatten zetten uit als ze worden ingevroren. Laat bij het invriezen 

voldoende ruimte in de container om uitzetting mogelijk te maken. 
• Na het invriezen kunnen containers stijf worden. Laat de container een paar minuten rusten bij 

kamertemperatuur of spoel hem onder warm water voordat u hem opent of in de magnetron 

plaatst. 

 

Waarschuwingen: 

• Deze containers kunnen vlekken krijgen bij het opwarmen van voedsel zoals sauzen op basis van 

tomaten, rode biet, curry's, voedsel dat is gekruid met kurkuma of voedsel met een hoog vet- of 

suikergehalte. 
• Het opnieuw opwarmen en/of smelten van boter of voedsel met een hoog zout-, olie-, vet- of 

suikergehalte (dwz chocolade, snoep, siroop) kan leiden tot ernstige schade en mogelijk het 

smelten van de container. 
• Vermijd het gebruik van plasticfolie op of in de container tijdens gebruik in de magnetron. De 

plastic folie kan opwarmen, smelten en aan de wanden van de container hechten. 
• Deze containers zijn niet bedoeld om te koken. Een te lange opwarmtijd in de magnetron kan de 

container beschadigen. 



  

LET OP: Verwijder het deksel in de magnetron om gevaarlijke stoomophoping te voorkomen. Niet 

gebruiken in een conventionele oven, op een hete plaat, onder de grill, op het fornuis of in een 

heteluchtoven met convectie-instellingen. Wees voorzichtig bij het hanteren van een bakje met hete inhoud 

of na het opwarmen in de magnetron. 

 


