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Onderhoudsinstructies
... ook snijplanken hebben onderhoud nodig.
Drie stappen naar een “nieuwe” snijplank

Snijplanken van Epicurean zijn zodanig vervaardigd dat zij ook in de vaatwasser 
kunnen worden gereinigd. Er kan echter - afhankelijk van het gebruik – na enige 
tijd speciaal onderhoud nodig zijn. Wij willen u in deze handleiding via 3 een-
voudige stappen laten zien hoe u uw gebruikte snijplank omtovert tot een vrijwel 
“nieuwe plank”.      Houd er rekening mee dat alle tips slechts aanbevelingen zijn 
en geen must! 
Stap 1:  Schuur de plank met fijn schuurpapier af. Schuur max. zoveel materiaal 

af, totdat er weer een glad oppervlak te voorschijn komt. (Tip: zorg ervoor 
dat u een onderlegger gebruikt die het stof opvangt! Wij raden u aan één of 
twee vochtige doeken onder de snijplank te leggen.)

Stap 2:  Verwijder alle schuurrestanten van de snijplank. Gebruik hiervoor een dro-
ge, vet- en pluisvrije doek.

Stap 3:  Doe een eetlepel olie (koolzaad- of zonnebloemolie - geen olijfolie) op 
de plank en wrijf de olie met een stuk keukenpapier over de plank. Zorg 
ervoor dat u de olie gelijkmatig over de plank verdeelt. Pak hierna een 
nieuw vel keukenpapier en verwijder hiermee eventueel overtollige olie. 
Wij raden u aan om de snijplank een nacht staand op de korte kant te laten 
drogen.

Meer informatie vindt u op www.jaehn.org
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