
 

Gebruiksaanwijzing als suikerpasta te stug is. 

 

Voor regular suikerpasta 

Volle pot: Verwarm suiker 1,5 minuut op volle kracht/sterkte in de magnetron met de deksel lichtjes 

op de pot (dus niet afgesloten!!!). 

Haal de pot uit de magnetron en roer de suiker met een stevige spatel goed door elkaar. Giet daarbij 

10 – 15 ml koud water (begin met 10 ml), laat de suiker iets afkoelen en kijk of de stugheid van de 

suiker is afgenomen. Is de suiker nog te stug doe er dan 5 ml bij. Let op dat je er niet meteen te veel 

water bij doet. Als de suiker te zacht wordt kun je er ook niet goed mee werken en moet je weer 

mengen met stevigere pasta. 

Is de pot voor de helft gevuld of juist ¾ dan moet je verhoudingsgewijs water toevoegen. 

 

 

 

Voor soft suikerpasta 

Volle pot: Verwarm suiker 1 tot 1,5 minuut op volle kracht/sterkte in de magnetron met de deksel 

lichtjes op de pot (dus niet afgesloten!!!). 

Haal de pot uit de magnetron en roer de suiker met een stevige spatel goed door elkaar. Giet daarbij 

10 koud water (begin met 7 – 8 ml), laat de suiker iets afkoelen en kijk of de stugheid van de suiker is 

afgenomen. 

Ook hiervoor geldt, is de pot voor de helft, ¾ of een ¼ gevuld, het water altijd verhoudingsgewijs 

toevoegen. 

 

De fabrikant geeft aan dat suiker een natuurproduct is en afhankelijk van warmte en kou structuur 

aanneemt. 

Als je al wat langer sugared, dan kun je heel goed inschatten hoe je de structuur van de suiker voor 

eigen gebruik het beste kunt aanpassen. Niet iedereen vindt het prettig om met zachte suikerpasta 

te werken en ook niet iedereen precies andersom. Zo kun je zelf bepalen met welke structuur je het 

beste kunt werken. 

En dit spreekwoord is maar al te waar: Oefening baat kunst!!! 
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