
Nunca use objetos metálicos ou com enfei-
tes de metal no micro-ondas.
As micro-ondas não podem penetrar no metal, pois
provocam faíscas, ocasionando um fenômeno que
lembra relâmpagos. A maior parte dos utensílios de
cozinha, resistentes ao calor e não metálicos, pode
ser utilizada no seu micro-ondas, contudo, alguns re-
cipientes podem conter materiais que os tornam impró-
prios para o uso no aparelho. Caso tenha dúvidas
com relação à alguns utensílios, há uma maneira sim-
ples de verificar se estão aptos para serem utilizados
no micro-ondas:
Coloque o utensílio em questão junto a uma tigela
de vidro cheia de água. Aqueça nomicro-ondas, po-
tência alta, durante 1 minuto. Se a água aquecer e
o utensílio continuar frio, então é próprio para micro-
ondas. Se a água não aqueceu, mas o utensílio ficar
morno, então não é aconselhável para o uso pois
absorve as micro-ondas. Haverá vários objetos em
sua cozinha que poderão ser utilizados no micro-
ondas. Consulte a lista seguinte:

Louça
Amaioria das louças podem ser usadas no micro-
ondas. Caso tenha dúvidas, verifique as instruções do
fabricante ou faça o teste informado anteriormente.

Vidro
Utensílios de vidro resistentes ao calor são próprios
para micro-ondas. Incluem-se todos os tipos de pirex.
Não use, contudo, vidros delicados como copos de
água ou devinho, dado que podem se quebrar
quando os líquidos aquecerem.

Recipientes de plástico
Podem ser utilizados para alimentos que necessitem
de um aquecimento rápido. Não devem ser utilizados
para cozimento prolongado pois o alimento quente
pode torcer ou derreter o plástico dos recipientes.

Recipientes de papel
Pratos ou recipientes de papel, são convenientes
para cozimento rápido e com pouca gordura ou líqui-
dos.
Os guardanapos de papel também são úteis para
embrulhar alimentos ou para forrar refratários com
alimentos gordurosos como o bacon, porém, evite
papel colorido pois a cor pode ser absorvida pelos
alimentos. O papel reciclado pode conter impurezas
que poderão causar faíscas ou chamas, se utilizado
no micro-ondas.

Sacos de plástico para culinária
São apropriados para usar no micro-ondas desde que
sejam sacos feitos especificamente para cozinhar,
contudo, não esqueça de fazer um pequeno corte
no saco para deixar escapar o vapor. Nunca utilize
sacos de plástico normais, pois podem derreter e se
romper.

Louça de barro, de pedra e cerâmica
Recipientes feitos destes materiais são, normalmente,
bons para utilizar no forno micro-ondas, mas é sempre
conveniente testá-los antes.

ATENÇÃO
Alguns objetos contém chumbo ou ferro, não sendo,
portanto, apropriados para o uso no micro-ondas.
Deve-se verificar bem os recipientes para ter a cer-
teza de que são adequados ao uso em forno micro-
ondas.

Utensílios Próprios para Micro-ondas
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Acompanhar o cozimento
As receitas dos livros de culinária geralmente são
elaboradas detalhadamente, e para que o prato prepa-
rado fique de acordo com a receita, é muito importante
acompanhar os alimentos enquanto estão sendo cozi-
dos. Sempre que ligar o micro-ondas, acenderá auto-
maticamente uma luz que lhe permitirá ver bem o in-
terior do produto e o cozimento. As instruções das re-
ceitas, tais como mexer ou misturar, devem receber
atenção especial. Portanto, caso o alimento não esteja
cozinhando de maneira uniforme como consta no
livro de receitas, mexa ou misture de acordo com sua
necessidade.
Fatores que influenciam o tempo de cozi-
mento do micro-ondas
São muitos os fatores que infiuenciam o tempo de
cozimento. A temperatura dos ingredientes usados
em uma receita pode estabelecer uma grande diferen-
ça no tempo necessário para cozinhar. Por exemplo:
um bolo feito com leite, manteiga e ovos acabados de
tirar da geladeira, levará mais tempo para cozinhar do
que um feito com os mesmos ingredientes à tempera-
tura ambiente. Todas as receitas deste manual são
acompanhadas pelo tempo mínimo e máximo de cozi-
nhar. Provavelmente, você irá verificar que usando o
tempo mínimo, a comida não ficará inteiramente cozi-
da e que às vezes, necessitará continuar a cozinhar
além do tempo máximo informado.
Em culinária, é melhor economizar no tempo de cozi-
nhar. Quando o alimento fica muito cozido, não é pos-
sível fazer qualquer ajuste para melhorar o prato. Em
algumas receitas, sobretudo as de pão, bolos e pu-
dins, é recomendado que sejam retirados do micro-
ondas ainda não completamente cozidos, isto porque
se os deixarmos repousar tampados, continuarão a
cozinhar fora do forno devido ao calor que se encon-
tra na parte exterior dos alimentos e que vai se espa-
lhando gradualmente até ao seu interior. Deixando
o alimento no micro-ondas até estar completamente
cozido na parte exterior, pode resultar em um prato
excessivamente cozido ou até mesmo, queimado.
Com a prática, você passará a não ter qualquer dificul-
dades em calcular tanto o tempo de cozimento quanto
o tempo de repouso dos alimentos.
Densidade da comida
Alimentos leves e porosos como bolos e pães, co-
zinham mais rapidamente que alimentos pesados e
densos como carne assada ou guisado. Ao cozinhar
alimentos leves e porosos em micro-ondas, tenha cui-
dado para não deixar as bordas ressecadas.
Comida alta
Alimentos mais altos, por exemplo carnes, tendem a
cozinhar mais depressa por fora do que por dentro.
Recomenda-se alternar a posição do alimento a fim de
obter um cozimento mais uniforme.

Líquidos dos alimentos
O calor liberado pelas micro-ondas faz evaporar os
líquidos naturais dos alimentos, por isso antes de co-
zinhar pratos relativamente secos, como os assados
ou alguns legumes, deve-se borrifar água ou então
tampá-los, de modo a conservar os líquidos em seu
interior.
Comida com ossos e gordura
Os ossos são bons condutores de calor e a gordura
cozinha mais rapidamente que a carne. Por isso,
quando cozinhar peças de carne com ossos ou gor-
dura, tenha cuidado para que o cozimento seja uni-
forme e a carne não fique demasiadamente passada.
Quantidade do alimento
A quantidade de micro-ondas em seu aparelho é sem-
pre a mesma, qualquer que seja o volume de comida
a cozinhar. Portanto, quanto maior o volume de alimen-
tos que colocar no forno, maior deve ser o tempo de
cozimento. Quando reduzir pelametade os ingredientes
de uma receita, lembre-se de diminuir um terço (1/3) do
tempo de cozimento.
Formato da comida
As micro-ondas penetram nos alimentos em até 2 cm.
A parte espessa do alimento é cozida quando o calor
gerado na parte exterior progride até o interior. Por-
tanto, somente o exterior do alimento é cozido por
micro-ondas; a parte interna é cozida por condução.
O formato mais difícil de se cozinhar emmicro-ondas é
o quadricular, dado que os cantos ficarão excessiva-
mente cozidos muito antes de seu interior ficar morno.
Alimentos mais espessos, em forma arredondada ou
em anel, cozinham muito melhor em micro-ondas.
Tampar a comida
Tampar o alimento retém o calor e o vapor que se for-
mam, ajudando a cozinhá-los mais rapidamente. Use
uma tampa ou filme plástico próprio para micro-ondas,
deixando uma pequena abertura em um dos cantos
para evitar o acúmulo de pressão.
Tostar a comida
Caso cozinhe carne de vaca, porco ou aves durante
quinze minutos ou mais, a gordura ficará mais tos-
tada. O alimento que é cozido por períodos mais curtos
poderá ser besuntado com molho de soja ou churrasco,
para ficar mais dourado e com um aspecto mais apeti-
toso. Caso adicione pequenas quantidades de molhos,
isto não alterará o sabor original da receita.
Tampar com papel toalha
O papel toalha evita os respingos de gordura e  
ajuda a c  omida a m  anter um certo calor, contudo, 
não é u  ma cobertura tão eficaz  quanto  uma  tampa  ou 
filme plástico, e pode deixar o a  limento ligeiramente 
seco.

Características da Comida ao Cozinhar com Micro-ondas
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Disposição da comida no forno
Alimentos como batatas e pequenos bolos cozinham
de maneira mais eficaz se forem colocados a distân-
cias iguais uns dos outros, de preferência em círculo.
Nunca empilhe os alimentos.
Mexer
Esta é uma das técnicas mais importantes no cozi-
mento com micro-ondas. No cozimento convencional,
mexe-se para misturar. Em micro-ondas, mexe-se
para distribuir melhor o calor. Ao mexer, faça-o sem-
pre de fora para dentro, visto que a parte exterior da
comida aquece primeiro.
Virar
Alimentos volumosos e espessos, como carne assada
ou frango inteiro, devem ser virados com frequência,
para que as partes superior e inferior cozinhem unifor-
memente.
Também convém virar costelas e frangos cortados em
pedaços.
Coloque porções mais espessas junto a
borda do prato
Dado que as micro-ondas cozinham a superfície dos
alimentos, é conveniente colocar as porções mais
espessas de carne, aves ou peixes junto a borda do
recipiente utilizado. Deste modo, as porções mais es-
pessas receberão a maior parte das micro-ondas e o
alimento será cozido de maneira mais uniforme.
Colocar o alimento em um plano elevado
O alimentomais espesso e denso poderá ser colocado
em um plano mais elevado, para que as micro-ondas
penetrem melhor nas partes interior e inferior.
Furar os alimentos
Alimentos envolvidos em conchas, peles ou membra-
nas poderão estourar dentro do micro-ondas se não
forem perfurados antes. É o caso da gema ou da clara
de ovos, mariscos, ostras, legumes ou frutas inteiras.
Verificar se o alimento está cozido
Os alimentos cozinham tão rapidamente no micro-
ondas que é preciso verificar com frequência se estão
prontos. Geralmente, ficam no micro-ondas até esta-
rem completamente cozidos, mas alguns deles como
carnes e aves, devem ser retirados ligeiramente mal
passados para acabar o cozimento em repouso.
A temperatura no interior dos alimentos poderá au-
mentar entre3oC à 8oC durante o período de repouso.

Período de repouso
Os alimentos podem ser deixados em repouso du-
rante 3 a 10 minutos, após terem sido retirados do
micro-ondas.
Normalmente, o alimento deve ficar tampado para reter
o calor, exceto aqueles que devem ficar secos (no
caso de alguns bolos e biscoitos). O repouso permite
que acabem de cozinhar, melhorando o sabor final.

Como Limpar o Seu Micro-ondas
Mantenha interior do micro-ondas limpo
Respingos de comida ou líquidos derramados agar-
ram-se às paredes do micro-ondas ou ficam entre a
vedação e a superfície da porta. O melhor é limpar
o líquido assim que derramado com um pano úmido.
Restos ou pedaços de comida só absorvem as micro-
ondas, aumentando o tempo de cozimento. Use um
pano molhado para limpar os restos de comida
que ficam entre a porta e a parte do micro-ondas onde
esta encaixa. É importante que esta zona esteja
sempre bem limpa para que a porta feche hermetica-
mente. Remova asmanchas e respingos de gordura
com umpanoensaboado, depois com um pano
úmido e seque. Não use detergentes fortes ou
produtos de limpeza que sejam abrasivos. O prato
giratório pode ser lavado à mão ou na máquina de
lavar louça.
Mantenha limpo o exterior do micro-ondas
Limpe a parte exterior do seu micro-ondas com
água e sabão e seque com um pano macio ou
papel toalha.
Para evitar que a limpeza danifique o interior do
aparelho, não deixe que a água se infiltre na grelha
de ventilação. Antes de limpar o painel de controle,
abra a porta do micro-ondas para evitar que co-
mece a funcionar acidentalmente. Para a limpeza
do painel, use um pano úmido e limpe imediatamen-
te com um pano seco. Após a limpeza, pressione a
tecla CANCELA.
Se acumular vapor em volta da porta, tanto no exter-
ior como no interior, limpe-a com um pano macio.
Este fenômeno pode acontecer quando o micro-
ondas é utilizado em condições de grande umida-
de, não significando de modo algum um mau funcio-
namento do aparelho.
Tanto a porta como as vedações devem estar sempre
limpas. Para a sua limpeza, use apenas água morna
com sabão, limpe bem e seque cuidadosamente.
NÃO USE MATERIAIS ABRASIVOS, COMO DETER-
GENTE EM PÓ, ESPONJAS DE AÇO OU PIAÇAVAS
DE PLÁSTICO.
As partes metálicas do aparelho vão se conservar
por mais tempo se forem limpas frequentemente com
um pano úmido.

1.

2.

3.

4.
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A luz do forno não se acende. Qual é o problema?
Podem haver várias razões: A lâmpada queimou. O
interruptor não funciona.

As micro-ondas atravessam o vidro da porta do
forno?
Não. Os pequenos orifícios foram feitos para dei-
xarem passar a luz, mas não deixam passar as
micro-ondas

Por que se ouve um "bip" quando algum botão
do painel de comando é pressionado?
O "bip" assegura que a seleção pretendida foi
foi feita.

O micro-ondas poderá dani icar se colocarmos
para funcionar vazio?
Sim. Nunca coloque-o para trabalhar vazio ou sem
o prato giratório.

Por que às vezes os ovos estouram?
Ao cozinhar ovos, a gema pode estourar devido
ao acúmulo de vapor dentro da membrana.
Para evitar que isso aconteça, fure a gema antes
de cozinhar. Nunca coloque para cozinhar ovos
com a casca.

Por que se recomenda um período de repouso
ao final do cozimento no micro-ondas?
Terminado o cozimento no micro-ondas, o alimento
continua cozinhando durante um certo período de
tempo.
O período de repouso permite cozinhar de
maneira mais completa e uniforme, podendo
variar de acordo com a densidade de cada
alimento.

É possível fazer pipocas no micro-ondas?
Sim. Basta seguir um dos métodos abaixo:

P
R

P

R

P

R

P

R

P
R

P

R

P
R

P Por qual motivo o meu micro-ondas nem sempre
cozinha tão depressa como indica o guia?
R Consulte novamente o guia e certifique-se de que
seguiu corretamente as instruções, com o intuito de
identificar o que causou a variação no tempo de
cozimento. Os tempos e as temperaturas que
constam no guia são meras sugestões e servem
para evitar que o alimento fique queimado ou cozido
em excesso. Variações no tamanho, peso e dimen-
são dos alimentos, requerem tempos diversos para
cozinhar. Tempere os alimentos à gosto, fazendo da
mesma forma que já faz para cozinhá-los em fornos
convencionais.

1.

2.

SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE
CADA FABRICANTE SOBRE OS SEUS PRODUTOS.
ACOMPANHE O MICRO-ONDAS ENQUANTO
PREPARA AS PIPOCAS.
SE OS MILHOS NÃO ESTOURAREM DENTRO DO
TEMPO PREVISTO, PARE O PROGRAMA,
VISTO QUE TEMPO EM EXCESSO PODERÁ
QUEIMAR A PIPOCA.

ATENÇÃO
NUNCA USE OUTROS TIPOS DE EMBALAGENS
PARA FAZER PIPOCAS. NUNCA UTILI E OS
GRÃOS QUE SOBRARAM SEM ESTOURAR PARA
FAZER PIPOCAS NOVAMENTE.

Usando utensílios para fazer pipocas, próprios
para micro-ondas.
Usando pipocas próprias para micro-ondas
que contém informações sobre o tempo e
potência necessários.

Perguntas e Respostas
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