
 
 

                
 

 
   
 
 

Bereid je iddsi maaltijd met de Puree Food Molds™ voedselvomen 
in 5 eenvoudige stappen 
 
Bereid je (patiënten)voeding zoals je dat normaal ook zou doen; iddsi zegt iets over een aanpassing in de 
consistentie, niet een aanpassing in de smaak. Voor alles geldt; ‘lekker is de trekker’. Iddsiweb.nl heeft voor u 
een handig 5-stappenplan gemaakt om de iddsi maaltijd te bereiden in combinatie met de Puree Food Molds 
voedselvormen. 

           
Stap 1: Verwerken 
Wanneer het bereiden van de voeding klaar is, doe dan de gewenste hoeveelheid van het product in 
een keukenmachine (Robot Coupe of anders) en maal deze tot de gewenste iddsi dikte (Vraag de 
handige gratis iddsi tabel aan via info@iddsiweb.nl of info@hoflandgrootkeuken.nl) Om het 
malen/pureren te bevorderen kan je bouillon toevoegen, maar wees hier voorzichtig mee omdat het 
gevolgen kan hebben op de uiteindelijke presentatie. 
 

 
Stap 2: Binden 
Om het maaltijd component zo goed en smakelijk mogelijk te kunnen presenteren is het noodzakelijk 
dat we het gemalen/gepureerde product binding geven. Binden kan met Thicken-up of bijvoorbeeld 
Xanthaangom. De binding zorgt ervoor dat het maaltijdcomponent zijn vocht niet loslaat tijdens het 
invriezen of tijdens het regenereren. Volg hiervoor wel de juiste instructie. 
 
 
Stap 3: Voedselvormen vullen 
Vul de vormen met het gemalen maaltijd component. Voor iddsi 3 & 4 hebben we hier 
een handige tool voor zie de webshop. Voor iddsi gebruikt u het makkelijkst een spatel of 
tafellepel. Als de vormpjes gevuld zijn maak netjes de randjes schoon en plaats de 
speciale food safe deksel over de voedselvorm. Het iddsi product is nu klaar om 
ingevroren te worden. U kunt de vormen gestapeld in de vriezer plaatsen. Na het invriezen 
kunnen de maaltijd- componenten uit de siliconen voedselvorm worden genomen en in een  
afgesloten bak worden bewaard zodat de siliconen voedselvorm opnieuw kan worden gebruikt.  

 
 
Stap 4: Presentatie op bord (voor regenereren) 
Het samenstellen van een maaltijd gebeurd vanuit bevroren toestand. Presenteer de gekozen maaltijd 
componenten zorgvuldig en aantrekkelijk op een mooi bord en laat de componenten ontdooien in de 
koelkast/koeling volgens de geldende HACCP regelgeving. Zorg er voor de het bord is afgedekt met 
een cloche of keukenfolie en is voorzien van een label. 
 

 
Stap 5: Regenereren 
Voor het regenereren van de iddsi maaltijd dek je het bord altijd af met een cloche om uitdroging te 
voorkomen. Het regenereren van de maaltijd kan met aantal methodes. 
Check voor de door u gebruikte methode nog even de instructie op de regenereerwijzer hieronder. 
 
 

 Magnetron   600 watt 2 minuten 

 Combioven   50% stoom / hete lucht 110 graden, 12 minuten 

 Regenereerkast/wagen  20 minuten standaard programma 

 Mealbutler   standaard -koelvers- programma 
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