
FB 295 – Vaffeljern 

 

 

 

Opskrift på 10-12 vafler: 

260 g mel 
5 g salt 
20 g bagepulver 
30 g sukker 
2 æg 
400 ml varm mælk 
80 g smeltet smør 
5 g vanilje 
 

Bland mel, salt, bagepulver og sukker i en skål. 

Slå æggene ud i en separat skål. Bland mælk, smeltet smør og vanilje i. Bland mælke-blandingen sammen 

med mel-blandingen og mix godt. 

Opvarm vaffeljernet i 5-10 min. til over medium varme. For at undgå, at dejen hænger fast – tilsæt olie, før 

den første vaffel bages. Hæld langsomt dej ned i den ene side af vaffeljernet. Brug en træspatel, hvis dejen 

skal fordeles mere jævnt. Bag i ca. 3 min. indtil vaflen er gyldenbrun og sprød. Server straks. 

 

Rengøring og vedligeholdelse: 

Placer aldrig vaffeljernet i vand, da det så vil ruste. Hæld ikke kold væske ned i vaffeljernet, når det er 

varmt. Hæld heller ikke varm væske ned i vaffeljernet, når det er koldt. Det kan få jernet til at brække pga 

temperaturforskellen. Berør ikke støbejerns overfladen med skarpe dele eller dele af metal. Tilsæt lidt 

vegetabilsk olie i vaffeljernet og gnid grundigt. Hvis vaffeljernet ikke har været i brug i lang tid, og der har 

dannet sig rust, eller vaffeljernet afgiver en harsk smag, er dette let af afhjælpe. Fjern først rust. Følg derpå 

de anviste trin for vaffeljernet, når det tages i brug første gang. 

 

Benyt aldrig opvaskemiddel eller andet rengøringsmiddel, men følg disse anvisninger: 

• Rengør vaffeljernet straks efter brug og lad det ikke stå snavset natten over. 

• Placer jernet over en varmekilde, indtil det er håndvarmt.  

• Rens med køkkenpapir, gnid derpå hele vaffeljernet med olie igen. 

• Vær særlig opmærksom på områder, hvor der kan have dannet sig rust. 

 

God fornøjelse med vaffeljernet 

 



ADVARSLER; 

Gem denne anvisning til senere brug. Følg ejerens regler for brug af åben lid. Tænd ikke ild i en tør skov, i 

park eller have og informer i god tid forud for optænding af åben ild. Lad ikke børn være alene med 

vaffeljernet. Vaffeljernet bliver meget varmt under brug! Placer ikke vaffeljernet på en varmefølsom 

overflade. Brug varmebestandige handsker. Placer ikke vaffeljernet direkte i flammerne, da det så bliver for 

varmt og vaflen brænder på. Hold træhåndtaget mindst 20 cm fra åben ild eller grillkul for at forhindre 

brandskade. Hold altid åben ild under opsyn. Fjern dekoration og indpakning, før produktet tages i brug. 

Placer ilden et passende, stabilt sted med en brandsikker overflade på afstand af bygninger, let 

antændelige materialer og væsker. Antænd ikke ild med alkohol eller andre brændbare væsker. Hold børn 

og kæledyr på afstand. Sluk ilden, hvis flammen bliver for stor eller afgiver for meget røg. Dæk ilden med et 

stort brandtæppe. Sluk ikke ilden ved brug af vand. Må kun anvendes udendørs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


