
Tippek & Trükkök
Olajban sütés a testo 270
sütőolaj minőség ellenőrzővel

Bármit is szeretne olajban sütni - az olajon múlik minden. Profi tippjeinkkel a sütőolaj hosszabb ideig 

marad friss. Ön pedig pénzt takaríthat meg, a sült ételek egészségesebbek és ízletesebbek lesznek.

Előkészítés
 Folyékony de hideg olaj: max. 60 °C!

 Csak folyékony olajat melegítsen!

 Optimális sütés hőmérséklet: 160–175 °C, max. 180 °C!

 Ügyeljen az olaj mennyiségére: Étel : olaj = 1 : 10!

Sütés
 Külön sütő halak - burgonya - hús / baromfi - zöldségek számára!

 Mélyhűtött élelmiszerek rövid idejű leolvasztása!

 Szárítsa fel a nedves ételeket!

 Sütés előtt rázza le a zsemlemorzsát!

 Sózzon / fűszerezezzen a sütés UTÁN!

 Rendszeresen adjon hozzá friss sütőolajat!

 Mindig tartsa szemmel a hőmérsékletet és a termosztátot!

Garantált minőség
1. Szűrés Öntse a meleg sütőolajat hőálló szűrőn keresztül!

2. Tesztelés Sütőolaj rendben? Ellenőrizze a TPM értéket a  

     testo 270 segítségével.

3. Lefedés Fedjük le a sütőt. Így az olaj tiszta marad! SZÜKSÉG SZERINT

4. Tisztítás Tisztítsa meg az olajsütőt és hagyja egy éjszakán át száradni!

Túl meleg olaj: 
Az olaj gyorsabban 
megromlik!

We    cooking oil. 

Sütés >180 °C:
Káros anyagok
szabadulhatnak fel!

Ideje pihenni? 
Hagyja az olajat lehűlni.
Ugyanakkor: 
Minimum 120 °C-ra!
Hosszabb szünetekre 
takarja le a sütőt!



Érdemes figyelemmel kísérni a sütőolajat: Kevesebb olajcsere és boldog minőségellenőrök.  

Profi tippekkel és a testo 270 sütőolaj minőségellenőrzővel könnyű dolga lesz.

Tisztítás
  Vegyen le a hűtött (kéz meleg) olajat!

  Tisztítsa meg az olajsütőt rendesen!

  Használjon olajos oldószert!

  Szárítsa meg az olajsütőt rendesen!

  Ne töltse fel azonnal olajjal: fröcskölés veszély!

  Használt olaj a szemétbe való. NEM a csatornába!

Jogszabályok betartása
 Még működik a poroltó készüléke? Ellenőrizze kétévente!

 Kísérje figyelemmel a sütőolaj TPM-értékét!

  Dokumentáció: Felügyelet + olajcsere!

 Figyelem: Az élelmiszer-ellenőr bejelentés nélkül érkezik!

Olajcsere - mikor és milyen gyakran?

 Cserélje rendszeresen az olajat, hogy káros anyagok ne képződjenek!

 A szaga és a megjelenés nem elegendő felmérni a minőségét!

 A testo 270 segít: Egyszerűen merítse a mérőműszert forró olajba

     és olvassa le a mérési értéket.

Fontos TPM értékek:
Zöld (TPM < 0%) = jó 
Sárga (TPM 20-24%) = ok 
Piros (TPM > 24%) = olaj csere 
szükséges

Tisztított olajsütő
Nem szabad azonnal használni!
Fröccsenés veszély!
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