
• A sütő igen sokolda-
lú, a hús- és tésztasü-
tés mellett alkalmas 
melegítésre, melegen 
tartásra, kész és fa-
gyasztott ételek felme-
legítésére, komplett 
menük elkészítésére, 
külön fűtőtesttel grille-
zésre.

H a túlmelegedett a sütő és 
fennáll a sütemény leégé-
sének veszélye, akkor he-

lyezzünk mellé egy hideg vízzel teli 
hőálló tálat, így a leégés esélye mi-
nimálisra csökken. Tanácsos a sütő 
aljára egy méretre vágott alumíni-
umfóliát tenni. Ha valami kifolyik, 
csak a fóliát kell kicserélni. A sütőt 
nem minden esetben érdemes elő-
melegíteni, mivel ez részben ener-
giapazarlás. Csak a kelt tésztáknak 
van szükségük meleg sütőre, minden 
mást hideg sütőben is el lehet kez-
deni. Amennyiben a konyhai sütőt 
vagy kemencét zöldségek, gyökér-
részek, kérgek, illetve gyümölcsök 
szárítására, aszalására használjuk, 
mindig szabályozzuk benne a hő-
mérsékletet, a sütő sose legyen me-
legebb 35 Celsius-foknál, különben 
a szárítmányok megbarnulhatnak, 
megéghetnek.

A sütő tisztítása

Használat után a sütőt még mele-
gen tisztítsuk ki. A tisztítást moso-
gatószerrel vagy szappanos vízzel 
végezzük. De sokat segíthet a szóda-
bikarbóna is. A mosáshoz használ-
junk szivacsot vagy tisztítókendőt. 
A lerakódásokat enyhe dörzsöléssel 
távolítsuk el. Ha a sütőnk nagyon 
koszos, előbb alaposan töröljük le 
szódás vízzel, majd gombóccá gyűrt 

tiszta papírral dörzsöljük át. Ezzel 
az ételfoltok utolsó nyomát is eltün-
tethetjük. A piszok úgy is eltávo-
lítható, ha a sütőbe sót teszünk, és 
addig melegítjük, amíg barna nem 
lesz. Elhanyagolt, zsíros sütő tisztí-
tását ammónia felhasználásával is 
megoldhatjuk, ha az ammóniát egy 
edényben a sütőbe tesszük, mellé 
rakunk egy pohárba vizet, és több 
órán át hagyjuk állni. Utána a sütőt 
mosószeres vízzel alaposan ki kell 

mosni. Egyszerű megoldás, ha a sütő 
oldalait és alját sütőporral beszór-
juk, majd kis idő múlva letöröljük. 
Takarításkor a sütő aljára lerakódott 
hulladékot, koszt is távolítsuk el, 
mert az újabb használatkor az aljá-
ra ég. Mindezt megelőzhetjük, ha a 
sütőbe alulra egy tepsit teszünk. Ha 
rossz szagú a sütő belseje, tegyünk 
be egy citromlével töltött poharat. A 
kellemetlen szag egy-két órán belül 
biztosan megszűnik.
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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Nahát!
Kovács nem tudja leplezni bosszúságát,
amikor megtudja, hogy a felesége terhes.
Az asszony igyekszik őt megnyugtatni:
– ... (poén a rejtvényben).
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Hová, hová?
János bácsi tehenet hajt az úton. 
A kert tövében pipál a sógora, s megkérdi:
– Hova viszed azt a tehenet, sógor?
– Az orvoshoz.
– Elapadt a teje?
– Nem.
– Sánta?
– Nem.
– Akkor miért viszed az orvoshoz?
– ... (poén a rejtvényben).

POÉN

ADOGAT
(TENISZ)

C! ELLENBEN

... ANNA-TÓ

CSAPVÍZ
JELZŐJE IS

LEHET

AMA PÁRJA

SODRÁS

ÁLLÓVÍZ

PIPÁZÓ

AMPER

SUGÁR

BEIKTAT

EGYEN!

„KÉZI”
HOSSZMÉRTÉK

MÉTER

A VÉG
KEZDETE!

MÉRGESÍT
MAGYAR
VÁROS PRÉSELŐÁLLAMI

ILLETÉK

ÖZÖNLŐ

VÁLYÚ TESTÜNK
MOTORJA

SZÁRNY-
SZÉLEK!

MÁLTAI,
GABONI,
OSZTRÁK

AGNUS ...;
ISTEN

BÁRÁNYA

KELMÉT
KÉSZÍT

BESZÉD-
EGYSÉG

ŐSZVÉG!

Tippek a sütő használatához

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Jaj, de szép! – De én igen.   Aggódó úr – Nem, de a létrát elvettem.
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Kelt tésztához kell előmelegíteni a sütőt, más sütéséhez nem szükséges   ▴  FORRÁS: PIXABAY.COM




