
În bucătărie

Cum să gătiţi în siguranţă

 

• Luaţi măsuri suplimentare dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi din bucătărie în timp ce
gătiţi, luaţi oalele de pe foc sau daţi focul mic pentru evitarea riscului.

• Asiguraţi-vă că mânerele vaselor de gătit nu ies în exterior - pentru a nu fi date
jos de pe aragaz, în trecere.

• Aveţi grijă dacă purtaţi haine largi – acestea pot lua foc cu uşurinţă.

• Păstraţi prosoapele şi cârpele de bucătărie departe de aragaz şi de plită.

• Dispozitivele de aprindere prin scânteie sunt mai sigure decât  chibriturile sau
brichetele pentru aprinderea maşinii de gătit cu gaze, pentru că acestea nu sunt cu
flacără deschisă.

• Verificaţi de două ori dacă aţi închis aragazul când aţi terminat de gătit.

 

Evitaţi să lăsaţi copiii singuri în bucătărie când aveţi mâncare pe plită. Pentru
siguranţa lor, nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri şi mânerele oalelor.

 

Atenţie la aparatele şi la componentele electrice

• Păstraţi echipamentele electrice (conductori şi aparate electrocasnice) departe de
apă.

• Verificaţi dacă aparatele de prăjit pâine sunt curate şi la distanţă faţă de perdele şi
rolele de bucătărie.

•  Păstraţi  cuptorul,  plita  şi  grătarul  curate  şi  în  stare  bună  de  funcţionare.
Depunerile de grăsime pot să se aprindă.

 



Prăjirea în ulei încins

• Fiţi atenţi atunci când gătiţi cu ulei încins - acesta se aprinde cu uşurinţă.

• Asiguraţi-vă că hrana este scursă de apă înainte de a o introduce în ulei încins,
pentru a nu stropi.

• Dacă uleiul începe să scoată fum – este prea încins. Stingeţi focul şi lăsaţi-l să se
răcească puţin.

•  Folosiţi  vase  de  prăjit  în  ulei  încins  dotate  cu  termostat.  Acestea  nu  se  pot
supraîncălzi.

 

Ce să faceţi dacă o tigaie ia foc

•  Nu riscaţi.  Stingeţi  ochiul  aragazului  dacă  acest  lucru  prezintă  siguranţă.  Nu
turnaţi niciodată apă pe el.

• Nu vă ocupaţi de incendiu dumneavoastră înşivă.
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