
ONZE 8 TIPS VOOR DE
BESTE FRIET

Schil de aardappel en spoel deze grondig.
Belangrijk is om na het spoelen de
aardappelen af te drogen! Snijdt de
aardappelen in reepjes en droog deze
nogmaals goed af.

FRIES ON FRIDAYS

5) GEBRUIK STEEDS
KWALITATIEVE FRITUUROLIE
De beste keuze is frituurolie met een
gezonde vetzuursamenstelling.

4) TWEEDE KEER BAKKEN
Na de voorbak, zijn de frietjes klaar voor een
twee keer gebakken te worden. Deze gebeurt
op een temperatuur van 180°C gedurende 3
à 4 minuten. Leg de frietjes na het bakken in
een kommetje met keukenpapier om het
overtollige vet te absorberen.

3) VOORBAKKEN
Het bakken gebeurt steeds in twee
stappen. De eerste stap is de voorbak in
een temperatuur van 150°C-170°C. Bak de
frietjes gedurende 5 minuten.

2) AFDROGEN IS DE BOODSCHAP

1) KIES DE GESCHIKTE
AARDAPPEL
Het begint allemaal me de juiste keuze
van aardappel. Je gebruikt het best de
frietaardappel, die herken je aan z’n grote
formaat en hardheid.

6) LAAT HET MANDJE NA HET
BAKKEN NIET BOVEN DE OLIE
HANGEN
Zo worden je frietjes in een sneltempo
opnieuw slap.

7) BAK NOOIT TWEE
VERSCHILLENDE PRODUCTEN
ZOALS FRIETJES OF
KROKETJES IN DEZELFDE
BAKBEURT

8) VERVERS DE OLIE OM DE TIEN
BAKBEURTEN
De staat van het frituurvet bepaalt de kwaliteit
van de gebakken frieten.



ONZE 8 TIPS VOOR DE
BESTE CLOUD

Probeer te kijken naar gebruiksgemak, de unit
prijzen en de opties die je nodig hebt.

FRIES ON FRIDAYS

5) BEKIJK DE INTEGRATIE
MOGELIJKHEDEN
Heb je een API nodig en wil je onderdelen
automatiseren?

Kijk goed naar de GDPR en andere wet- en
regelgeving. Check ook de
beveiligingsmaatregelen van de aanbieder.

3) MOET JE MERK GOED
ZICHTBAAR ZIJN?
Stel je bent een MSP en wilt graag cloud
verkopen zonder het AWS, Google of Azure
stempel? Je hebt dan branding opties
nodig.

2) EVALUEER VERSCHILLENDE CLOUD
PROVIDERS

1) WEET WAT JE NODIG HEBT
Veel toeters en bellen lijkt leuk maar heb
je het ook allemaal nodig? Zijn al die
mooie extra diensten niet de ideale
vendor lockin?

6) CONTROLEER DE SLA'S

Wat voor SLA's hangen er aan de verschillende
onderdelen. Oh, jij neemt je friet zonder sla?

7) KIJK GOED NAAR
SCHAALBAARHEID

8) PROBEER DE OPLOSSING UIT
Proberen is soms de enige optie om werkelijk
te zien of het bevalt. Deploy workloads en zie
of het werkt!

4) CONTROLEER OP
COMPLIANCE EN BEVEILIGING

Zijn er opties om te schalen en is dat
eenvoudig?


