
Boef Bandito 
Bandito, klaar om je hart te stelen. 

 
Een paar jaar geleden een zocht iemand een bijzonder geschenk voor een persoon met altijd 
koude voeten. Op die zoektocht werd Boef Bandito gevonden, de rest is geschiedenis. 
 
Sinds dat moment reist Boef Bandito overal met hen heen. Bezoekt de meest spannende 
plekken, eten de meest heerlijke gerechten en heeft een zeer inspirerende en bijzondere 
ontmoetingen. Na een tijdje begonnen andere mensen te vragen of Boef Bandito en ontstond 
het plan om Boef Bandito voor iedereen beschikbaar te maken en kan dus nu iedereen zijn 
eigen avonturen beleven met de originele Boef Bandito! 
 
Persoonlijke informatie: 
Lengte: ca. 22cm 
Breedte: 15cm 
Gewicht: 750 gram 
Oogkleur: Zwart 
 
Functie omschrijving: 
 
Het is Boef Bandito’s taak om je warm en tevreden te houden en te zorgen voor goed 
gezelschap. Daarom zit Boef Bandito vol met natuurlijke gierst en lavendel. In de winter kun 
je me gebruiken in plaats van een warm water fles. Boef Bandito zal warmte bieden voor 
meer dan een uur na opwarming in de magnetron of elektrische oven. In de zomer kunt u 
Boef Bandito gebruiken om af te koelen 
De lavendel in de buik van Boef Bandito zal je ontspannen! Daarnaast steelt de Boef Bandito 
je hart met zijn snoezige zwarte/witte strepen en zijn ontwapenende blik. Boef Bandito is 
aangenaam en vrolijk gezelschap waarmee u allerhande avonturen kunt beleven. Boef 
Bandito is een knuffel Boef met hartverwarmende eigenschappen en indien nodig houdt Boef 
Bandito ook uw hoofd koel! 
 
Gebruiksaanwijzingen: 

 

 

Zet de Boef Bandito in een gereinigde magnetron voor Max. 90 seconden en Max. 800W. 

Zorg ervoor dat het draaiplateau van de magnetron vrij kan draaien en de magnetron 

automatisch uitgeschakeld wordt na 90 seconden. Boef Bandito zorgt dan voor meer dan 

een uur warmte en comfort. 
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U kunt Boef Bandito ook in een elektrische oven plaatsen. Zorg ervoor dat de Grill-functie is 

uitgeschakeld en zet de Boef Bandito gedurende 10 minuten (in een schone kom) in een 

voorverwarmde oven van Max. 100 graden Celsius. 

 

 

 

In de zomer kunt u Boef Bandito gebruiken om u af te koelen. Doe Boef Bandito in een 

plastic zak en daarna in de koelkast of vriezer voor ca.1 uur 20 minuten. De plastic zak zorgt 

er voor dat Boef Bandito niet nat wordt en is daarom erg belangrijk! 

 

Volg de avonturen van Boef Bandito op zijn eigen Instagram account! Upload uw eigen 

avonturen of foto’s met Boef Bandito. Welkom bij de Familie van Boef Bandito! 
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