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Kapag kumulo na
ang niluluto,

Iwasan ang madalas
na pagsilip o
pagbukas ng “oven” sa pag-bake ng
cake o tinapay para maiwasan ang
pagsingaw ng init.

hinaan na ang apoy. Ang mas malakas
na apoy ay hindi makapagpapabilis ng
pagluluto.
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Narito ang ilang
mga payo tungkol
sa wastong

Gumamit ng
tamang sukat
ng “burner” ng

Tingnan ang kulay
ng apoy kung LPG
ang gamit sa
pagluluto. Ang asul

lutuan na akma sa sukat ng
kasangkapang gamit sa pagluluto.
Kung ang kaldero ay maliit kaysa
sa “burner” ang init ay maaaksaya
lamang.

pamamaraan ng pagluluto upang
makatipid ng LPG or kuryente, at
mapaigsi ang oras ng pagluluto. Takpan ang kasangkapan

na pinaglulutuan o pinag-

Ihanda ang
mga sangkap
at ilabas mula
sa freezer or
refrigerator ang ilulutong pagkain
mga  kalahating oras bago iluto
upang hindi maaksaya ang LPG o
kuryenteng gagamitin sa pagpapainit
nito.

Gumamit ng mga
e p i s y e n t e n g
k a s a n g k a p a n
katulad ng

“steamer” o pasingawan na
makapagluluto ng higit sa isang
klaseng pagkain.

Ang pressure
cooker ay isa rin sa
mga episyenteng kasangkapan upang
mapabilis ang pagpapalambot ng mga
karne.

I-preheat ang
“oven” o hurno kung
k i n a k a i l a n g a n

na apoy ay magandang indikasyon na
episyente ang paggamit ng LPG.

lamang katulad ng pag-bake ng cake
o tinapay.

papainitan upang
mapabilis ang
pagluluto ng pagkain
o pag-iinit ng tubig.


