bep dien tu nau bep
Bp in làm bp ngon hn th
Kinh t m rng cùng ngha vi s yêu cu mua sm do ngi tiêu dùng có kh nng cng gia tng ln, bep dien tu
i ti thng trng nc ta va mi khin cho tt tt khách hàng phi trm tr khen ngi cùng vi mt s c thù bi nó.
Bp in không nhng khin cho khuôn viên bp do nhà ta quyn quý, mà vic un nu có kh nng ã tr nên tht
d hn. nhng món n áp cho, xào, , hm, nng, dùng bp in h tr bn to nên mt vài n cun hút m à mùi v.
Nhiu khách hàng cho rng, s dng bp in thì mt vài món n nh là chiên, kho vn thng xuyên cha ngon,
do công sut hot ng bi bp quá mc ln. y là mt quan im tuyt i sai lm. Da theo chuyên viên cao lng m v
Võ Quc cho hay: " Nu các bn chiên, kho trên bp in cho ra n không ngon nh là bp gas là do mình
chng có kinh nghim s dng bp ri. chc nu thy bc, bn không ch kho, chiên thc n ngon mà còn thu hp
thì gi xung ch mi mt/2 khong thi gian so sánh vi bp gas"
Sau ây c coi là mt s bí kíp s dng bp t , bp in t mt vài n chiên, kho:

- Ngay khi chiên: bn t ni lên BT ng thi la chn qui trình nhit úng mc, trong lúc thy khói bóc bc lên t
ni thì s các bn du n vô ri cho thc phm vào chiên. K tip, bn h nhit bp xung trong 70-80% nh là c. H
ti mc trên, thc n sp ti s chín vàng ng thi ng thi giòn. Nu nh mình nóng quá cao thc phm cng b
khét kèm vi trong trng hp h quá tng i thp n có th ã b dính cho.

Vi các loi bp sn có ch cài t cho tng menu, nh là chiên ròn, xào dng cht, un lu..., chúng ta hãy chn
la da theo menu ó bo m bp t c dùng hiu ích nht.
- Khi kho: bn sp ti s ni lên bp cng nh sa ti nóng ln nht. Trong khi hiu thc phm trong ni sôi u lên,
bn h nhit xung còn 50% kèm vi y kín np li kho. Thnh thong, nên o nh n trong thc phm chín u. Vì
coi nh là nu bng BT phi bn không s phng vì quai ni cha h b nóng. Chú ý la chn nóng phù hp.

