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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

Naplófeljegyzés

Feljegyzés egy haditengerészeti naplóból:
– Azonnal térjen ki észak felé 15 fokkal!
– Javaslom, hogy ön térjen ki.
– Megismétlem, térjen ki észak felé.
– Én az amerikai haditengerészet tisztje vagyok,
térjen ki ön!
– Én pedig a szolgálatos, ...
(poén a rejtvényben).
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Baráti tanács

Egy zsaru panaszolja, hogy felesége mindig kizárja, ha
részegen megy haza. A barátja azt javasolja, hazafelé
vetkőzzön meztelenre, csengessen, adja be a ruháit, 
s habár az asszony az ajtót becsukja, később 
szégyenében beengedi. Amikor legközelebb 
találkoznak, meséli a tapasztalatait: addig rendben is 
volt, hogy az ajtó becsukódik, de akkor megszólalt 
egy hang ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Rajtakapta – ... te meg itt ijesztegeted a gyereket?  Presszóban – ... te sem tudnál örülni semminek.

H I R D E T É S

• A villamos ener-
giával üzemeltetett 
főző- és sütőkészülé-
kek előnyös tulajdon-
ságaik – pontos, gyors 
felfűtés, tisztaság és 
higiénikus haszná-
lat, egyszerű üzem-
be helyezés, könnyű 
szabályozhatóság, 
környezetkímélő mű-
ködés – miatt a leg-
kedveltebb tűzhelyek. 
Használatuk elterje-
dését csak a villamos 
hálózat rendelkezésre 
álló teljesítménye és a 
villamos energia ma-
gas ára korlátozza.

E zek a tűzhelyek észszerűbben 
működnek a gáztűzhelyeknél, 
mivel a főzéshez és sütéshez 

szükséges energiát időben és meny-
nyiségben a mindenkori igénynek 
megfelelő hőmérsékleten, a kívánt 
teljesítményben pontosan szabályoz-
va lehet eljuttatni a hasznos anyag-
hoz, vagyis az ételkészítményekhez. 

A különböző rendszerű villamos ké-
szülékeknek ezt az előnyét semmifé-
le más energiahordozóval nem lehet 
helyettesíteni. 

A főzőlap bekapcsolásakor állít-
suk a legnagyobb fokozatra a kap-
csolót, majd a kívánt hőmérséklet 
elérése előtt váltsunk kisebb fokozat-
ra. Mindig használjunk fedőt! E nél-
kül a párolgáshoz szükséges energia 
csökkenti a főzésre fordított energiát, 
ezáltal tovább tart a főzési folyamat. 

A sütés, illetve főzés befejezése előtt 
néhány perccel kapcsoljuk ki a fő-
zőlapot, és csak akkor vegyük le az 
edényt, amikor a főzőlapban tárolt 
energiát is felhasználtuk. A lap ki-
kapcsolás után még legalább 5–10 
percig melegít. Tanácsos a főzőlap 
méretének megfelelő edényt használ-
ni, emellett tökéletesebb a hőátadás, 
ha lapos fenekű edényeket haszná-
lunk, amelyek teljesen illeszkednek 
a főzőlap síkjához. A tűzhely égőire 

sose helyezzünk bizonytalan egyen-
súlyú, eldeformálódott edényeket, 
hogy megelőzzük a kiborulási, folya-
dék-kifolyási baleseteket. Amennyi-
ben indukciós technológiával műkö-
dő tűzhelyet használunk, az edények 
beszerzésekor győződjünk meg ezek 
mágnesességéről (pl. egy mágnes 
segítségével). Amikor hosszabb időre 
eltávozunk a lakásból, ajánlatos vil-
lamos tűzhelyünket lekapcsolni az 
elektromos hálózatról.

Tippek elektromos tűzhelyhez

Tökéletesebb a hőátadás, ha lapos fenekű 
edényeket használunk
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