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Thiết bị nấu: BẾP LÒ ĐIỆN VÀ GAS
Mục đích
Nấu bề mặt thực phẩm trong nồi và chảo Surface.

Khuyến cáo về an toàn thiết bị
Luôn cẩn thận khi sử dụng bất kỳ thiết bị điện hay gas nào. Tất cả các bếp lò đều 
nóng.

• Sử dụng quai để cầm nồi và chảo.
• Xoay quai của nồi và chảo hướng vào bên trong để tránh qua lại va chạm và 

làm rớt xuống khỏi bếp lò.
• KHÔNG sử dụng bề mặt nóng hoặc bề mặt phẳng của lò để làm vỉ nướng; làm 

như thế sẽ gây nguy hiểm cháy.
 ĐỐI VỚI BẾP LÒ DÙNG GAS 

• Khi thấy ngọn lửa lớn, vàng, không đều, đây có thể là những dấu hiệu hoạt 
động không tốt của lò. Hãy báo cáo lại với kiểm sát viên của bạn ngay tức 
khắc.

• Không bao giờ chỉnh ngọn lửa cao hơn đáy của nồi hoặc chảo; lửa quá lớn 
có thể nguy hiểm gây hỏa hoạn và phung phí nhiên liệu.

• Luôn luôn tuân theo các bước lockout/tagout cho thiết bị.

Những hướng dẫn thao tác an toàn
1. Chọn nồi hoặc chảo thích hợp (loại có đáy phẳng và cạnh thẳng đứng).
2. Cho thực phẩm cần nấu vào trong chảo.
3. Bật bếp lò lên.

 ĐỐI VỚI BỀ MẶT NÓNG CỦA LÒ ĐIỆN 
• Vặn nút điều chỉnh nhiệt độ đến độ nóng cần thiết.
• Chờ cho lò đạt đến độ nóng đúng rồi mới đặt chảo hoặc nồi lên mặt lò.

 ĐỐI VỚI LÒ GAS
• Vặn nút bật sang vị trí HIGH (CAO) cho đến khi ngọn lửa xuất hiện.
• Từ từ vặn nút ngược trở lại vị trí thấp hơn để điều chỉnh ngọn lửa ở mức độ 

bạn muốn.
4. Đặt nồi hoặc chảo lên lò và theo dõi thực phẩm cẩn thận cho đến khi nấu chín.
5. Khi nấu xong, lập tức tắt lò và lấy chảo ra.          (tiếp tục)



AN TOÀN THIẾT BỊ C h o  C ô n g  n h â n  T h Ự C  P h Ẩm
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**Những trang thông tin về An toàn Thiết bị là những hướng dẫn chung. Những quy trình cuối cùng cho việc 
vận hành  và vệ sinh thiết bị an toàn nên bám theo những chi tiết cụ thể của nhà sản xuất thiết bị. Hãy xem lại 
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thiết bị hoặc hỏi giám sát của bạn để biết thêm chi tiết cụ thể về thiết bị.

Để biết thêm thông tin về an toàn thiết bị và thực phẩm, vào trang web www.mafoodsafetyeducation.info

BẾP LÒ ĐIỆN VÀ GAS (tiếp tục)

Những hướng dẫn lau chùi an toàn 
ĐỐI VỚI BẾP LÒ ĐIỆN 

• Rút dây bếp lò. TẮT Unplug the range. TẮT bộ ngắt dòng điện*.
• Bảo đảm rằng tất cả các mặt lò nóng đều đã được TẮT.
• Dùng nước làm nguội mặt lò nóng và nhẹ nhàng cọ thực phẩm dính.
• Rửa bằng xà phòng tẩy mòn (abrasive* detergent) và nước nóng.
• Nếu thực phẩm dính, làm ướt bề mặt bằng nước xà phòng. 
• Xả nước lại tất cả các bề mặt và lau khô.

ĐỐI VỚI BẾP LÒ SỬ DỤNG GAS
• Bảo đảm rằng tất cả các bếp đều được TẮT.
• Chờ cho bếp nguội xuống.
• Lấy các vỉ và khay ở bên dưới lò ra.
• Chà vỉ và khay bằng một bàn chải có sợi vải và dây kẽm. Nhúng vào nước nếu 

cần thiết.
• Rửa bằng nước nóng và lau khô bằng một khăn lau.
• Dùng bàn chải kẽm chà bếp.
• Hãy bảo đảm rằng không có những lỗ bị nghẹt trong các bộ phận kích nổ (igniter 

units)**. Nếu có, làm sạch bằng một sợi dây kẽm.
• Để tẩy chất dầu mỡ, làm ướt bếp trong dung dịch tan dầu mỡ và nước nóng.
• Cho vỉ và khay trở lại.
• Làm sạch khay dầu (grease pan), khay kéo ra kéo vào bên dưới bếp.

ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG BỀ MẶT KHÁC 
• Rửa bằng xà phòng không tẩy mòn* với nước.
• Lau khô bằng một khăn sạch và khô.
• KHÔNG sử dụng đồ chùi bằng thép hoặc kim loại để lau chùi bên ngoài của bếp 

lò.
ĐỊNH NGHĨA

* Thiết bị ngắt nguồn điện – Thiết bị ngắt nguồn điện sẽ tự động cắt dòng điện khi 
dòng điện bị quá tải. Bạn có thể tắt thiết bị ngắt điện bằng tay vào bất cứ lúc nào.

* Tẩy mòn (Abrasive) – Xà phòng tẩy mòn sử dụng những chất khoáng xay nhuyễn 
để làm mềm chất dính trên một bề mặt.

*  Không tẩy mòn (Nonabrasive) – Xà phòng không tẩy mòn là một loại xà phòng nhẹ 
mà sẽ không cào bề mặt bạn đang rửa. Thường được sử dụng cho các chất bám 
dính mà chưa bị cứng lại.



THIẾT BỊ THỰC PHẨM VÀ TẬP HUẤN AN TOÀN 
(FEAST)
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Câu hỏi ôn tập: BẾP LÒ ĐIỆN VÀ GAS

Hãy khoanh tròn câu trả lời mà miêu tả tốt nhất quy trình vận hành an toàn có liên quan đến 
việc sử dụng và lau chùi bếp lò điện hoặc gas.

1. Ở lò gas, chỉnh ngọn lửa sao cho nó
a.  Lớn hơn đáy nồi hoặc chảo mà bạn đang sử dụng.
b.  Nhỏ hơn đáy nồi hoặc chảo mà bạn đang sử dụng.
c.  Vừa đủ lớn để vừa với nồi hoặc chảo mà bạn đang sử dụng.
d.  Không câu nào ở trên.

2. Để lau chùi bếp lò điện, bảo đảm rằng các bề mặt đun đều TẮT và sau đó 
a.  Lau mặt đun khi chúng còn ấm bằng nước pha xà phòng nóng, sau đó xả bằng dẻ ướt.
b.  Phun mặt đun bằng hỗn hợp vệ sinh, sau đó lau bằng dẻ ẩm.
c.  Chờ cho mặt đun nguội xuống, rửa và cọ nhẹ nhàng để lấy thực phẩm khỏi mặt lò, sau đó 

rửa, xả, và cho khô trong không khí.
d.  Mở lò lên để thực phẩm rớt cháy hết, sau đó rửa bằng hỗn hợp xà phòng và cho không trong 

không khí.

3. Để lau chùi bếp lò gas, bảo đảm rằng mặt đun đã TẮT và sau đó 
a.  Lau mặt đun khi chúng còn ấm bằng nước nóng pha xà phòng, sau đó xả bằng dẻ ướt.
b.  Phun mặt đun bằng hỗn hợp vệ sinh, sau đó lau bằng dẻ ẩm.
c.  Chờ cho mặt đun nguội xuống, rửa và cọ nhẹ nhàng để lấy thực phẩm khỏi vỉ đun, sau đó 

rửa, xả, và cho khô trong không khí.
d.  lò lên để thực phẩm rớt cháy hết, sau đó rửa bằng hỗn hợp xà phòng và cho không trong 

không khí; lau sạch khay và cho không trong không khí.

4. Khi nấu trên lò điện hoặc lò gas, điều quan trọng là 
a.  Xoay quai cầm nồi hoặc chảo ra ngoài.
b.  Xoay quai cầm nồi hoặc chảo vào trong.
c.  Đặt chảo lên bề mặt nóng, và sau đó cho thực phẩm bạn cần nấu vào.
d.  Cho chảo thực phẩm nguội trên bếp.


