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Olvasd el az alAbbi szciveget. 6s v6laszoli a hozz5. kancsol6d6 k6rd6sekre!

KORI{YE ZETBARAT PRAKTIKAK A KOI{YHAgAX1. Stit6s-f6z6s
Hogyan csokkenthetjiik sirt6s-f6z6ssel kapcsolatos energiakolts6geinket?
* A fed6 n6lkiili f6z6s k6tszer akkora energi6t ig6nyel rtz liter viz felmelegit6sekor, mint
a fed6 haszn6lat6v al f6z6s.
* Ne fdzziik agyon 6teleinket! A nyersen vagy p6rolva fogyasztott 6tel nemcsak ,,energiatakar6kosabb", de eg6szs6gesebb is, mert a zolds6g 6s a gyiimolcs a f6z6s sor|n sokat
ve szit az iz6b6., vitamintartalm6b6l.
.i. A burgony6t, zolds6geket ne fdzzik b6 l6ben. Kevesebb vizet kell feimelegiteni, 6s az
6telek sem higoz6dnak ki.
N. F6z6shez olyan m6retfi ed6nyt haszn6ijunk, amely illeszkedik a g6.zt:6zsa vagy a f6zcilap
m6ret6hez. Ha p6ld6wl a fdzcilap 6tm6r6je 18 centim6ter, az ed6ny6 viszont csak 15 centim6ter, ak6r 30%-kal is n6'leet az energiafogyaszt6s.
* Ne 6rjen tfl a l6ng az ed6ny perem6n.
.i. A dupla talpir ed6nyek h66tad6sa jobb, kevesebb vesztes6ggel, nagyobb hat6konysAggal, egyenletesen f6znek.
.i. Haszn5.ljunk min6l kevesebb olajat, ezt eg6szs6giink is megh6l6lja, 6s nem keietkezik
annyi vesz6lyes hullad6k.
* Yizforral|skor csak annyi vizet melegitsiink, amennyire 6ppen szi.iks6giink van.
Haszn6ljunk poharat vagy bogr6t a viz bem6r6s6hez.
.i. Ha bemelegitettiik a siit6t, haszn6ljuk ki a teljes kapacit6s6t. Min6l tobb 6telt sussi.ink
meg egyszerre.
* Ne nyitogassuk feleslegesen a si.it6 ajtaj|l, mert ez minden alkalommal h6vesztes6get
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jelent.
Haszn6ljuk ki a siitd marad6kh6j6t. A siit6s befejez6se el6tt n6heny perccel lez6rhatjuk
a siit6t. A marad6kh6t haszn6lhatjuk gyiimolcsaszal6sra is.
A tiszt6n tartott siit6 jobban visszaveri a h6sugarakat, ez6rthat6konyabb.
Ha m6r felforrt az 6tel, vegyiik kis l6ngra. F6z6si ideje ezzel nem novekszik, viszont
energi6t takaritunk meg.

2. Elehnis zer ek tdrolisa
Rovid t6von hfit6szekr6nyben vagy hiivos kamrAban, pinc6ben t6roljunk. Amit hosszabb t6von
kiv6nunk t6rolni, fagyasszuk Ie, tart6sitsuk bef6z6ssel, sz6rit6ssal vagy aszal6ssal.
* Az 6lelmiszereken 6ltal6ban feltiintetik, hogy milyen h6fokon meddig 6lI eI a term6k.
A megadott h6fokn5.I hidegebb t6rol6s sziiks6gtelen 6s energrapazarl6.
* Ne tegyiink a hfitobe meleg 6teleket, mert a kicsap6d6 96z megfagy, Ierak6dik a hfit6feliiletekre, rontja a hat6sfokot.
t Tartsuk karban ahiitIk6sziil6keket, olvasszuk Ie rendszeresen azokat. Az id6 el6tti j6gIerak6d6s 6s a h6vesztes6g elkeriil6se 6rdek6ben csak akkor nyissuk ki a hiitS ajtajdt,
ha az sziiks6ges. Ne rS,ntsuk ki vagy fel hirtelen az ajtaj|t, mivel azzal mintegy
kir6ntjuk a hideg leveg6t is.
* H6szigetel6 ed6nyekben ne t6roljunk hfit6'ben 6lelmiszert, mert az noveli a hfit6si id6t,
rontja a hat6sfokot.
.i. Amit nem sziiks6ges, ne t6roljuk a hiit6ben.
* p.l\en6rizziik rendszeresen 6lelmiszereinket, nehogy pen6szgomba vagy valamilyen rovar t6madja meg.
* http://reei.okoszolsalat.hu/konvhaban.php

