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Gebruiksaanwijzing

De “COOK IT” is een verrassend veelzijdige keukenhulp!
Dit ruimtebesparende apparaat kan niet alleen worden gebruikt voor het 
bereiden van vlees, tosti’s, desserts of rösti, maar ook om te grillen, te 
roosteren, te bakken of te gratineren. De “COOK IT” is een alleskunner die 
in geen enkele moderne keuken mag ontbreken. Dankzij de bakplaten met 
antiaanbaklaag maakt u in een handomdraai gebakken eieren en uw tosti’s, 
rösti of gebakken aardappelen worden mooi bruin en krokant.
Bovendien kan het handige apparaat na afloop ook nog eens moeiteloos 
worden schoongemaakt. Aan het AAN/UIT-indicatielampje kunt u altijd 
meteen zien wanneer het apparaat klaar is voor gebruik. Door de bijzonder 
hittebestendige behuizing blijft het apparaat er lang goed uitzien en de 
antislippootjes zorgen voor stabiliteit.
Uw gerechten staan zó op tafel dankzij de onder- en bovenwarmte en de 
hoogwaardige keramische laag. Multifunctionele bereidingsmogelijkheden, 
ook dankzij het “Rotary System”: grillen, bakken, roosteren. Berg het 
apparaat na gebruik rechtop op – zo bespaart u ruimte – of zet het op het 
aanrecht voor dagelijks gebruik. Weegt slechts 1,4 kg.

Let op:
-   Er kan rookontwikkeling optreden wanneer het apparaat voor de eerste 

keer wordt gebruikt.
-   Verwijder het verpakkingsmateriaal en reinig de behuizing van de 
    “COOK IT” ”  met een vochtige doek.
-   Ook de bakplaten mogen uitsluitend met een vochtige doek of zachte 

spons worden gereinigd; het lotuseffect maakt het reinigen van  
de “COOK IT” bijzonder eenvoudig

-    Vet de bakplaten in voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Dankzij de antiaanbaklaag hoeft u dat daarna niet meer te doen.

     1.  Behuizing bovenzijde
     2.  Kliksluiting
     3.  Bedieningsdisplay
     4.  Indicatielampje
     5.  Behuizing onderzijde
     6.  Onderplaat
     7.  Bovenplaat
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Gebruiksaanwijzing

Zo gebruikt u de “COOK IT” als een tostiapparaat:

1.   Steek de stekker van de “COOK IT” in het stopcontact zodat het 
apparaat wordt voorverwarmd. Het rood-groene controlelampje gaat 
branden.Voordat u de tosti’s gaat roosteren moet de “COOK IT” worden 
voorverwarmd tot het groene controlelampje voor de eerste keer uitgaat. 
LET OP: nu wordt het apparaat heet. Zodra het groene lampje uitgaat is 
de “COOK IT”  klaar voor gebruik.

2.   Open de “COOK IT” .
3.   Leg de belegde tosti in de “COOK IT” . U kunt de sneden brood aan 

beide zijden besmeren met boter, dan worden ze mooi goudbruin.
4.   Sluit de “COOK IT”  door de handgreep vast te houden en vergrendel de 

veiligheidssluiting. De handgreep moet daarbij vastklikken.
5.   Rooster de tosti 3 tot 5 minuten in de “COOK IT” , tot u hem bruin genoeg 

vindt. Is de tosti te groot, dan wordt hij automatisch op maat gesneden 
door de “COOK IT” . 

      U kunt de “COOK IT”  op elk gewenst moment openen om te zien of uw 
tosti al klaar is.

      De bereidingstijd is afhankelijk van het brood of de ingrediënten en van 
uw persoonlijke voorkeur.

      Let op:
    Terwijl de tosti wordt bereid gaat het groene indicatielampje aan en uit.
6.  Haal de tosti zodra hij klaar is voorzichtig met een houten of kunststof 

spatel uit het apparaat. Gebruik hiervoor nooit metalen keukengerei.

Probleem/oorzaak
Tosti is te donker
Tosti heeft te lang in het apparaat gezeten

Handgreep klikt niet vast
Tosti is te dik belegd

Tosti plakt aan de bakplaten
Tosti is aan de buitenkant niet besmeerd met boter
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Gebruiksaanwijzing

Reinigen
Haal voordat u het apparaat reinigt altijd eerst de stekker uit het stopcontact. 
Reinig het apparaat als het nog warm is met keukenpapier.
Om te voorkomen dat de antiaanbaklaag beschadigt, mogen de bakplaten 
nooit met agressieve schuurmiddelen of schuursponsjes worden gereinigd. 
Dompel de “COOK IT” nooit onder in water of andere vloeistoffen en spoel 
het apparaat niet af onder de kraan.

1. Gebruik geen metalen of schurende voorwerpen.
2. Haal de stekker van de “COOK IT” uit het stopcontact.
3. Laat de “COOK IT” in geopende toestand afkoelen.
4.  Verwijder aangekoekte etensresten, zoals verbrande kaas, met een 

houten of kunststof spatel.
5. Reinig de bakplaten met een zachte vochtige doek of spons.
6. Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige doek.
7. Berg de “COOK IT”  op in horizontale of verticale positie.

De “COOK IT” is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en 
soortgelijke toepassingen.

De bakplaten van de “COOK IT” worden heet als het apparaat in gebruik is. 
Raak de metalen onderdelen niet aan. 
Kans op brandwonden!

Gebruik uitsluitend houten of hittebestendig kunststof keukengerei om de 
gerechten uit de “COOK IT” te halen. Zo voorkomt u dat de antiaanbaklaag 
beschadigt.

Haal de stekker uit het stopcontact
- als zich een storing voordoet,
- als de “COOK IT” gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en voordat u 
het apparaat schoonmaakt.
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Recepten

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van de “COOK IT” . Voortaan kunt 
u genieten van heerlijke tosti’s en eiergerechten, zoete desserts of 
hartige vleesgerechten, klaar in een handomdraai en geschikt voor elke 
gelegenheid. En u kunt er op elk moment van de dag een complete maaltijd 
mee op tafel zetten: als ontbijt, voor een feestje of als u samen met vrienden 
bent.

Wij wensen u veel plezier met het uitproberen van uw nieuwe “COOK IT”  in 
uw eigen keuken.

Bon appétit!

Tosti ham-kaas

Ingrediënten:
4 sneden brood, 1 dikke plak gekookte ham, 
70 g kaas (Goudse of gruyère), boter, peper

Bereiding:
Besmeer de sneden brood aan één kant met boter.
Leg twee sneden met de beboterde kant naar beneden en verdeel hierover 
de helft van de kaas (geraspt of in plakjes).
Leg hierop een plak ham, strooi er wat peper over en voeg de rest van de 
kaas toe.
Bedek het geheel met de twee overgebleven sneden brood, met de 
beboterde kant naar boven.
Leg de tosti in de “COOK IT”  en sluit het apparaat (de handgreep moet 
vastklikken!).
Rooster de tosti 4 tot 6 minuten, totdat hij bruin genoeg is.
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Amerikaanse tosti

Ingrediënten:
4 sneden brood, 4 tl mayonaise,
4 kleine tomaten, 4 plakken kaas (cheshire of emmentaler),
4 plakken bacon

Bereiding:
Besmeer de sneden brood aan één kant licht met boter. 
Smeer op de andere kant van twee sneden een dunne laag mayonaise, 
leg daaroverheen dunne schijfjes tomaat en bedek die met de kaas. Leg 
bovenop in een ruitpatroon de bacon en dek het geheel af met de twee 
andere sneden brood, met de beboterde kant naar boven. 
Leg de tosti in de”COOK IT”  en sluit het apparaat (de handgreep moet 
vastklikken!). 
Rooster de tosti 4 tot 6 minuten, totdat hij bruin genoeg is.

Gevulde gegratineerde avocado

Ingrediënten:

1 portie gepelde garnalen (diepvries of blik), 
2 el citroensap, 1 kleine avocado, 
1 scheutje chilisaus, geraspte kaas

Bereiding:
Snijd de avocado in de lengte doormidden, verwijder de pit en schep het 
vruchtvlees eruit. Ontdooi de garnalen of giet ze af en breng ze op smaak 
met het citroensap. 
Pureer het avocadovruchtvlees, meng de garnalen erdoor en breng dit op 
smaak (scheutje chilisaus erover). Vul de avocadohelften met het mengsel, 
bestrooi ze met geraspte kaas, leg ze in de ”COOK IT”  en sluit het 
apparaat (de handgreep moet vastklikken!). 
Laat het gerecht in 4 tot 6 minuten gaar worden.
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Rösti

Ingrediënten:
1 el geklaarde boter, 300 g bloemige aardappelen, 
1 kleine ui, 
peper en zout naar smaak

Bereiding:
Schil de aardappelen en rasp ze fijn. Pel de ui en hak hem fijn. Meng de 
aardappelen met de ui en voeg peper en zout toe.
Verhit de geklaarde boter in de “COOK IT” , schep vervolgens het 
röstimengsel met een eetlepel in de “COOK IT”  en druk het aan door de  
“COOK IT”  te sluiten. Laat het gerecht in 2 tot 3 minuten mooi bruin 
worden, draai de “COOK IT”  vervolgens om met 
 de “Rotary System”-functie en laat het verder garen tot het krokant is 
geworden. 
Laat de rösti uitlekken op keukenpapier. Warm serveren.

Omelet

Ingrediënten:
2 eieren, 1/2 tl bloem, 2 el melk, 
50 g edammer (geraspt), 1 plak ham (in dunne reepjes gesneden), 
1/4 tl chilipoeder, 2 tl olijfolie, 
zout, boter, 1/2 tomaat (in schijfjes), 1 takje peterselie

Bereiding:
Klop de eieren en de olijfolie tot een schuimige massa. 
Voeg kaas, melk, bloem, ham, chilipoeder en zout toe en roer alles goed 
door elkaar. 
Giet het eiermengsel in de voorverwarmde en licht met boter ingevette 
“COOK IT” . Laat dit gedurende 2 tot 3 minuten opstijven. Leg er vervolgens 
de schijfjes tomaat op, draai de “COOK IT”  dan helemaal om (“Rotary 
System”) en verhit het geheel nog eens 1 tot 2 minuten. Garneer de omelet 
met peterselie.
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Gebakken eieren

Ingrediënten:
2 eieren, zout en een klontje boter

Bereiding:
Vet de “COOK IT”in met een klontje boter en verwarm het apparaat voor. 
Klop voorzichtig 2 grote eieren, voeg zout naar smaak toe en giet dit 
mengsel in de “COOK IT”. Laat het apparaat open en laat het eimengsel 
gaar worden, totdat het de gewenste consistentie heeft bereikt.
Tip:
Wilt u geen spiegelei, sluit de “COOK IT” dan vlak voor het einde en kies 
de”Rotary System”-functie.
Laat het ei zo nog even nagaren.

Chocoladecake

Ingrediënten:
40 g boter, 100 g chocolade, 2 eieren (60 g), 50 g fijne kristalsuiker, 
3 el bloem, 1 tl bakpoeder, poedersuiker, 1 reep melkchocolade 

Bereiding:
Smelt de boter en splits de eieren. Klop het eigeel en de suiker door de 
gesmolten boter. 
Smelt de chocolade en voeg die toe aan het botermengsel. Klop het eiwit 
stijf. Roer een volle eetlepel bloem door het mengsel en spatel vervolgens 
het eiwit er voorzichtig doorheen. 
Giet het chocolademengsel in de voorverwarmde en licht ingevette  
“COOK IT”, leg daarop de reep melkchocolade, sluit het apparaat en klik de 
handgreep van de “COOK IT” vast. Bak de cake ongeveer 8 tot 10 minuten. 
Draai de “COOK IT” dan helemaal om (“Rotary System”) en laat de cake 
in nog eens 3 tot 5 minuten gaar worden.
Haal de cake als hij gaar is voorzichtig uit het apparaat (let op: de vloeibare 
chocolade is heet) en bestrooi hem met poedersuiker.
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Gehaktbrood met ei

Ingrediënten:
250 g half-om-half gehakt, 2 middelgrote eieren, 1 kleine ui, 100 g oud 
brood, peterselie, peper, zout, 30 g boter of margarine, 2-3 el donkere 
allesbinder, peterselie, vet

Bereiding:
Kook 1 ei 6 tot 8 minuten. Spoel het af onder de kraan en laat het verder 
afkoelen. Pel de ui en hak hem fijn. Kruimel het brood fijn. Was de peterselie 
en hak hem fijn. 
Meng gehakt, het tweede ei, broodkruim, ui en peterselie goed door elkaar. 
Voeg royaal peper en zout toe. 
Vorm een broodje van het gehaktmengsel. Verstop het hardgekookte 
gepelde ei in het midden van het broodje en druk het gehaktmengsel 
eromheen aan.
Leg het broodje in de voorverwarmde en ingevette “COOK IT”, sluit het 
apparaat en klik de handgreep vast. Bak het gehaktbrood ongeveer 20 tot 
30 minuten. 
Draai het apparaat zo nu en dan met de “Rotary System”-functie. 
Haal het gehaktbrood als het gaar is uit de “COOK IT”. 
U kunt het kookvocht mengen met 3 eetlepels water en dit kort laten inkoken 
tot een saus. Voeg hieraan al roerend de allesbinder toe. 
Breng de saus op smaak met peper en zout. Serveer het gehaktbrood met 
aardappelpuree en 
doe de saus er apart bij.
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Recepten

Overzicht bak- en gaartijd

Vlees, vis, gevogelte en groente

Wat maak ik klaar Bak- en gaartijd Opmerking

Biefstuk Circa 4 minuten per kant Circa 150 g, dik 
gesneden, 2 tot 3 
min. laten rusten

Ongepaneerde 
schnitzel

Circa 5 minuten per kant Circa 150 g. 
Droogdeppen.

Gepaneerde schnitzel Circa 4 minuten per kant Circa 150 g. Altijd 
invetten.

Lamskotelet Circa 4 minuten per kant Lekker met 
rozemarijn.

Verse vis zoals  
forel, pangasius, 
snoekbaars of  
koolvisfilet

3-5 minuten per kant Voorzichtig keren, 
langzaam gaar laten 
worden

Diepgevroren vis  
zoals zalm of koolvis

5 min., daarna omkeren Pas na het bakken 
peper en zout 
toevoegen

Kipfilet/
kipschnitzel

4 min., daarna omkeren Circa 150 g per stuk

Kalkoenschnitzel 3 min., daarna omkeren 150 g, dun 
gesneden
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Recepten

Overzicht bak- en gaartijd

Vlees, vis, gevogelte en groente

De tabel is gebaseerd op de aangegeven porties.
De gaartijd varieert afhankelijk van het gewicht.
Laat uw fantasie de vrije loop
En maak de heerlijkste gerechten met de meest uiteenlopende ingrediënten.
Bijvoorbeeld met
salami, gekookte ham, tonijn, restjes vlees, groente en fruit (zoals tomaat, 
paprika, asperge, komkommer, ui, champignon, ananas, perzik, abrikoos, 
mandarijn, sinaasappel, banaan) en kaas in elke vorm: in plakjes, geraspt 
of roomkaas. Kaassoorten die gemakkelijk smelten zijn zeer geschikt om te 
gratineren. Voeg peper, zout en kruiden toe naar smaak.

Wat maak ik klaar Bak- en gaartijd Opmerking

Alle soorten groente 8-12 minuten In kleine stukjes, 
afhankelijk van het 
soort groente

Gekookte aardappelen 
(schijfjes)

Circa 12-15 minuten Bij voorkeur met boter, 
regelmatig keren

Rauwe aardappelen 
bakken (schijfjes)

Circa 25 minuten Bij voorkeur met 
reuzel, regelmatig 
keren

Bij voorkeur met 
reuzel, regelmatig 
keren

Circa 8 minuten per kant Geraspte aardappelen

Aardappel 
pannenkoekjes

Circa 2 minuten per kant Voorzichtig keren, 
bruin laten worden tot 
ze krokant zijn

Omelet Circa 3 minuten per kant Omelet van 2 eieren, 
serveren met bieslook
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Tommy Teleshopping
Eemnesserweg 11 unit 10

1251NA Laren
Nederland
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