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Potatis Express – Bruksanvisning 
Denna bruksanvisning går igenom den nödvändiga information kring hur du använder din potatis express. Vill du själv 
säkerställa att du aldrig misslyckas när du gör bakad potatis? Då hittar du den smarta påsen här.  
 

Hur använder man Potatis Express? 
1. Placera 1-4 vanliga bakpotatisar eller så många som få plats utan att påsen kan stängas utan problem 
2. Lägg Potatis Expressen i mikron och tillaga dem i 4 minuter 
3. Ta försiktigt ut potatisarna från påsen och kontrollera dem med en gaffel eller potatissticka. Observera att 

varm luft kommer ut från posen så var försiktig. 
4. Är det klara? Då är det bara att njuta av dina goda bakade potatisar 

 
Du kan självklart även använda påsen till vanliga potatisar men då kan tillagningstiden variera. Tänk även på att 
beroende på storlekarna på bakpotatisen kan tillagningstiden variera. 
 

Viktig fakta om Potatis Express 
 Du ska vara uppmärksam på att både påsen och innehållet kan vara mycket varmt efter användning så var 

försiktig så att du inte riskerar att bränna dig. 

 Påsen ska ENDAST användas i mikrovågsugnar – om du använder den någon annanstans kan det bli risk för 
brand 

 Potatispåsen får inte användas i vanlig ugn eller över öppen eld 

 I mikrovågsugnen får du ENDAST värma 4 minuter åt gången 

 Du får inte värma påsen utan innehåll 

 Du får inte använda mikrovågsugnens högsta effekt när du värmer grönsaker 

 Du får inte använda potatispåsen utan att ha uppsyn av den 

 Den är inte anpassad för oljig eller fet mat 

 Har din mikro en snurrplatta ska du försäkra dig om att potatis påsen kan snurra fritt utan att fastna i sidorna 
eftersom att annars riskerar potatis att brännas. Har du ingen snurrtallrik se till att vända påsen efter halva 
tiden (och kom ihåg att påsen blir varm) för att inte riskera att potatisen eller grönsakerna blir brända.  

 
Har du frågor eller funderingar gällande din Upplever du problem med dina handdukar eller om du har frågor? 
Kontakta oss på info@gemmas.se så ska vi hjälpa dig vidare! 
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