Kornvalse

Bemærk:

Følgende vejledning gælder for såvel manuelle som
elektriske kornvalser. Vejledningens ordlyd tager
udgangspunkt i elektriske valser, men det skulle nok
være til at forstå forholdene for manuelle valser.

Kun bløde kerner som havre og olieholdige frø kan
valses direkte. Øvrige kornarter som hvede, ryg, byg,
spelt eller hirse skal blødgøres inden valsning.
Se herunder.

Blødgøring af korn

Quick Guide
 Sæt netledningen i stikkontakten
 Sæt en passende skål eller glas under udløbet
 Tænd på kontakten
 Fyld korn på
 Når valsningen er afsluttet, sluk på afbryderen og tag
stikket ud af stikkontakten

Huskeregler
 Brug kun renset korn eller rens kornet inden brug.
Med urenset korn kan der forekomme småsten som kan
skade valseværket.
 Havre og olieholdige frø kan valses direkte. Øvrige
kornarter som hvede, ryg, byg, spelt og hirse skal
blødgøres inden valsning. Se under ”Blødgøring af
korn”.

For at undgå at valsen blot knuser hårde kerner i
mindre stykker, skal de hårde kerner blødgøres med
vand inden valsning. Når kernerne suger vand til sig,
bliver de mere elastiske og dermed egnede til valsning.
Samtidig bevirker blødgøringen, at kernernes mineraler
og næringsstoffer, ved hjælp af enzymer som findes i
kernerne, bliver lettere optagelige og dermed sundere
for vores krop.
Skyl kernerne i en si eller i et dørslag.
Pak de skyllede kerner ind i et viskestykke eller
lignende, og lad dem ligge der natten over, eller mindst
3-4 timer. Denne tid vil variere afhængig af typen af
korn men med lidt eksperimentering vil du finde den
rette tid for dig. De blødgjorte kerner vil nu kunne valses
med kornvalsen.
Har du spørgsmål kan du kontakte forhandleren:

 Friskvalset gryn bør indtages indenfor 1-2 timer efter
valsningen. Valseprocessen starter en iltning af kornet
som hurtigt forringer smagen og næringsværdien. Det
anbefales derfor kun at valse den mængde som man
umiddelbart skal bruge indenfor kort tid.
 Brug kun kornvalsen med 230V vekselspænding.
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 En elektrisk kornvalse skal overvåges under brugen
og er ikke legetøj for børn.
 Lad ikke kornvalsen køre i længere tid uden at tilføre
korn til valsen. Sluk kornvalsen efter endt brug.
 Tag altid netstikket ud af stikkontakten inden valsen
skilles ad for rengøring.
 Når du tager stikket ud af stikkontakten, undlad da at
trække i selve ledningen. Tag fat i selve stikket og træk.
 Undlad at lægge ledningen hen over skarpe kanter
eller hjørner.
 Bliver ledningen beskadiget, sørg da straks at få
denne repareret af autoriseret folk.
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Miljømæssige hensyn.
Når produktet skal bortskaffes, skal det
indleveres til genbrug som en elektrisk
køkkenmaskine. Ved indlevering til
genbrug hjælper man med til at
vedligeholde vores miljø.

