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Opstellen en in gebruik nemen van de fontein 

• Zet de fontein op een stevige ondergrond. 

• Stel de fontein waterpas met de stelschroeven onder de fontein. Daardoor zal de chocolade 

gelijkmatig over de schotels vloeien. 

• Zet de kolom in het midden van de fontein over de drie pinnen. 

• Laat de schroef in de kolom zakken. De holte in de schroefas past over de aandrijving in het midden 

van de machine. 

• Steek de stekker in het stopcontact en laat de fontein 15 minuten opwarmen. 

• Indien de chocolade vloeibaar genoeg is zal er een gordijn van chocolade ontstaan onder de schotels. 

Wellicht dat de pootjes nog wat bijgesteld moeten worden om de chocolade gelijkmatig te laten 

vloeien. 

• Let op! Geen koude en vochtige stukjes fruit in de chocolade dopen. Chocolade en vocht gaan slecht 

samen. Deze zal dan stroperig worden en minder gaan vloeien.  

• Controleer of de elektriciteitskabel niet is beschadigd, anders mag het apparaat niet gebruikt worden. 

• De chocoladefontein niet verplaatsen als de stekker in een stopcontact zit.  

 

Na gebruik van de fontein 

• Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 

• Verwijder de kolom en schroefas. 

• Schep de schotel leeg en verwijder de meeste chocolade met keukenpapier. 

• De onderdelen kunnen NIET in de vaatwasser! 

• Het reinigen gaat het beste met een sponsje in handwarm water en afwasmiddel. 

• De kolom en schroefas kunnen onder lauw water afgespoeld worden en daarna in een sopje ontvet 

worden. 

 

Het smelten van de chocolade 

Benodigdheden: 

• 1 kilo chocolade met minstens 45% aan cacaoboter. 

• Een plantaardige olie zonder smaak, dit is eventueel nodig om de chocolade beter de laten vloeien 

in de fontein. 

• Een kunststof spatel om de chocolade regelmatig te roeren. 

• Een bak om de chocolade in te smelten afhankelijk van de gekozen methode.  
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Methode 1: Magnetron 

• Strooi de chocolade in een bak met eventueel wat vegetarische olie (70 ml. Per kg.). 

• Smelt de chocolade in 2 minuten (medium vermogen). Roer af en toe in de chocolade om het 

smeltproces te versnellen. Chocolade mag niet warm worden anders verbrandt deze. Daarom is het 

beter te roeren na een sessie van 1 minuut. Goed roeren is beter dan meerdere keren verhitten! 

• Haal de chocolade uit de magnetron en roer goed totdat alle stukjes gesmolten zijn. 

• Giet de chocolade in de fontein. 

• Herhaal dit proces voor de extra chocolade indien er veel gasten gebruik maken van de chocolade.   

• De chocolade moet rond de 43 C graden blijven. 

Methode 2: Au Bain-Marie: 

(Een grote pan waarin water gekookt kan worden + een iets kleinere pan die past in de grotere. De kleine 

moet de chocolade bevatten.) 

• Strooi de chocolade in de kleine pan. 

• Doe water in de grote pan en hang de kleine pan in het water. 

• Warm het water op. Niet koken! Chocolade smelt op een lage temperatuur van rond de 45 C 

graden. 

• Roer de chocolade regelmatig door zodat alle stukjes sneller smelten. Chocolade in beweging smelt 

sneller. Controleer ook het waterpeil zodat de pan niet droog kookt en de kleine pan in het water 

hangt. 

• Voeg wat plantaardige olie toe om de chocolade vloeibaarder te maken (70 ml. per kg.). 

• Als alle chocolade gesmolten is, kan deze in de fontein gegoten worden. De fontein moet wel 

voorverwarmd zijn en aangezet worden zodra de chocolade wordt toegevoegd. 

 

Let op: De schotel mag niet te vol worden. Bedenk tijdens het bijvullen dat alle chocolade moet passen in 

de schotel op het moment dat de pomp word uitgeschakeld. 

 

 


