
23UTENSÍLIOS RESISTENTES À MICRO-ONDA

UTENSÍLIOS RESISTENTES À MICRO-ONDA

Jamais utilize metais ou utensílios metálicos recortados ao utilizar a função do micro-ondas

pratos de jantar

Vidraria

Papel

Sacolas de cozimento plásticas

Utensílios de micro-ondas plásticos

Cerâmica e porcelanato

Recipientes de armazenamento de plástico

A micro-onda não é capaz de penetrar em metais, sendo repelidas de qualquer objeto metálico que esteja dentro do 
forno e provocando a formação de centelhas, um fenômeno assustador semelhante ao relâmpago. A maioria dos 
utensílios de cozinha não metálicos resistentes ao calor podem ser utilizados no forno com segurança. No entanto, 
alguns deles podem conter materiais que os tornam inadequados para uso em micro-onda. Em caso de dúvidas sobre 
um utensílio em particular, é fácil descobrir se ele pode ser utilizado na micro-onda. Coloque o utensílio em questão ao 
lado de uma tigela de vidro com água utilizando a função micro-onda. Deixe a micro-onda agir na potência ELEVADA 
por um minuto. Se a água esquentar, mas o utensílio permanecer frio, ele pode ser utilizado na micro-onda. Porém, se 
a temperatura da água não for alterada e o utensílio se aquecer, as micro-ondas estão sendo absorvidas por ele, não 
sendo seguro utilizá-lo na função micro-onda. É muito provável que, nesse momento, haja na sua cozinha vários itens 
à mão que podem ser utilizados como equipamentos de cozimento na micro-onda. Para tanto, leia detidamente o 
roteiro abaixo.

Vários tipos de utensílios de jantar são resistentes à micro-onda. Em caso de dúvida, consulte a literatura do fabricante 
ou realize um teste de micro-onda.

Todo vidro resistente ao calor é resistente à micro-onda, o que inclui todas as marcas de utensílios de cozinha de vidro 
temperado. No entanto, não utilize vidraria delicada, tais como tulipas ou taças de vinho, pois elas podem quebrar com 
o calor do alimento.

Eles podem ser utilizados para armazenar alimentos de reaquecimento rápido. No entanto, eles não devem ser utiliza-
dos para armazenar alimentos que precisam de um tempo considerável no forno, pois alimentos quentes costumam 
deformar ou provocar o derretimento de recipientes plásticos.

Pratos e recipientes de papel são convenientes e seguros para utilização na função micro-onda, desde que o tempo de 
cozimento seja curto e os alimentos a serem cozidos contenham pouca gordura e umidade. Toalhas de papel também 
são muito úteis para embalar alimentos e alinhar bandejas de assar onde são cozidos alimentos gordurosos como 
bacon. De modo geral, evite produtos de papel colorido, pois a coloração pode escorrer. Alguns produtos de papel 
reciclado podem conter impurezas que podem provocar centelha ou chamas se utilizados na micro-onda.

Desde que sejam feitas especialmente para o cozimento, as sacolas de cozimento são resistentes à micro-onda. No 
entanto, faça sempre um talho na sacola por onde o vapor escape. Jamais utilize sacolas plásticas comuns para o 
cozimento na função micro-onda, pois elas derretem e se rompem.

Existe uma variedade de formatos e tamanhos de utensílios de cozimento para micro-ondas. É muito provável que você 
já tenha grande parte deles à mão, podendo utilizá-los ao invés de investir em um novo equipamento de cozinha.

Os recipientes feitos destes materiais, em geral, podem ser utilizados na função micro-onda, sendo necessário 
testá-los para ter certeza.

CUIDADO

Alguns itens com elevado teor de chumbo ou ferro não são adequados como utensílios de cozimento.
Deve-se conferir se os utensílios são adequados para uso no micro-ondas.
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CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS E COZIMENTO 
NA MICRO-ONDA

De olho em tudo

Fatores que afetam o tempo de cozimento da micro-onda.

Densidade do alimento

Altura do alimento

Parte úmida do alimento

Parte de ossos e gordura do alimento

Quantidade de alimentos

Formato do alimento

Tampas

Observe sempre o alimento enquanto ele cozinha. A função micro-onda é equipada com uma luz que se acende 
automaticamente quando o forno está sendo utilizado, de modo a permitir a visualização interna e verificação da etapa 
do processo de cozimento do seu alimento. Instruções que são dadas em receitas para suspender, mexer e 
semelhantes devem ser consideradas como as etapas mínimas recomendadas. Se parecer que o alimento está sendo 
cozido de modo desigual, basta realizar os ajustes necessários que você julgar adequados para corrigir o problema.

Diversos fatores afetam o tempo de cozimento. A temperatura dos ingredientes utilizados em uma receita faz uma 

grande diferença no tempo de cozimento. Por exemplo, um bolo feito com manteiga, leite e ovos congelados leva muito 
mais tempo para assar do que outro feito com ingredientes a temperatura ambiente. Algumas receitas, sobretudo as de 
pão, bolo e creme, recomendam que o alimento seja removido do forno quando estiverem levemente mal passados.
Não se trata de um erro. Se forem deixados descansando, geralmente cobertos, estes alimentos continuam 

cozinhando fora do forno, pois o calor preso nas partes externas do alimento o penetra lentamente. Se o alimento for 
deixado no forno até cozido por inteiro, as porções externas passam do ponto ou se queimam. Você aprenderá cada 
vez melhor a estimar o tempo de cozimento e de descanso de vários alimentos.

O número de micro-ondas dentro do forno permanece constante, sem importar a quantidade de alimentos que estão 
sendo cozidos. Portanto, quanto mais alimentos forem colocados no forno, maior é o tempo de cozimento. Lembre-se 
de reduzir o tempo de cozimento em cerca de 1/3 se fizer a metade de uma receita.

As micro-ondas penetram apenas cerca de dois centímetros no alimento, sendo as porções interiores de alimentos 

espessos cozidos conforme o calor gerado na parte exterior adentra. Apenas a borda exterior do alimento é cozida pela 
energia da micro-onda, sendo o resto cozido por condução. O pior formato de cozimento de um alimento que será 
levado à micro-onda é quadrado e espesso. As pontas queimam muito antes de que o centro fique sequer morno. 
Alimentos arredondados e finos, bem como em formato de anel, cozinham melhor na micro-onda.

As tampas apreendem calor e vapor, provocando o cozimento mais rápido do alimento. Utilize uma tampa ou película 

aderente de micro-ondas com traseira de canto dobrado para evitar que quebrem.

Alimentos leves e porosos como bolos e pães cozinham mais rapidamente do que alimentos pesados e densos como 

assados e caçarolas. É preciso tomar cuidado ao levar alimentos porosos ao micro-ondas, para que as bordas externas 
não fiquem secas e quebradiças.

A porção superior de alimentos grandes, sobretudo de assados, cozinham mais rapidamente do que a porção inferior. 
Portanto, é aconselhável virar o alimento várias vezes durante o cozimento.

Como o calor gerado pela micro-onda provoca a evaporação da umidade, alimentos relativamente secos como 
assados e alguns vegetais devem ser borrifados com água antes do cozimento ou cobertos para reter a umidade.

Osso conduz calor e gordura cozinha mais rapidamente que a carne. É preciso tomar cuidado ao cozinhar cortes de 
carne com osso ou gordurosos, de modo a evitar que eles sejam cozidos de modo desigual ou passem do ponto.
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Douramento

As micro-ondas penetram apenas cerca de dois centímetros no alimento, sendo as porções interiores de 
alimentos espessos cozidos conforme o calor gerado na parte exterior adentra. Apenas a borda exterior do 
alimento é cozida pela energia da micro-onda, sendo o resto cozido por condução. O pior formato de cozimento 
de um alimento que será levado à micro-onda é quadrado e espesso. As pontas queimam muito antes de que o 
centro fique sequer morno. Alimentos arredondados e finos, bem como em formato de anel, cozinham melhor na 
micro-onda.

Cobrindo com papel vegetal

Trata-se de uma cobertura mais frouxa que a tampa ou película aderente e o alimento pode secar um pouco. 
Porém, justamente por ser mais frouxa que a tampa ou película aderente, permite que o alimento seque um 
pouco.

Distribuição e espaçamento

Alimentos individuais como batata assada, pequenos bolos e aperitivos aquecem mais igualmente se colocados 
no forno a uma distância igual um do outro, preferencialmente em um padrão circular. Jamais empilhe alimentos 
um sobre o outro.

Mexendo

Mexer é uma das técnicas de utilização da micro-onda mais importantes. No cozimento convencional, o alimento 
é mexido para que seja misturado. Porém, o alimento levado ao micro-ondas é mexido para espalhar e 
redistribuir calor. Mexa sempre de fora para o centro, já que a parte exterior se aquece primeiro.

Virando

Alimentos grandes, tais como assados e galinhas inteiras, devem ser virados para que as partes superior e 
inferior sejam cozinhadas por igual. Também é uma boa ideia cortar partes de galinhas e costeletas.

Colocando porções mais espessas viradas para fora

Como as micro-ondas são atraídas pela porção externa do alimento, faz sentido colocar porções mais espessas 
de carne, aves e peixes na borda externa do prato de assar. Desta forma, porções mais espessas recebem maior 
energia da micro-onda e o alimento cozinha por igual.

Blindagem

Tiras de papel alumínio (que bloqueiam as micro-ondas) podem ser colocados sobre os cantos ou bordas de 
alimentos quadrados e retangulares, de modo a evitar que estas partes passem do ponto. Jamais utilize papel 
demais e verifique se ele está preso no prato, senão ele pode provocar centelha no forno.

Elevação

Alimentos espessos ou densos podem ser elevados para que as micro-ondas sejam absorvidas pelo lado inferior 
e o centro dos alimentos.

Perfuração

Alimentos contidos em cascos, peles ou membranas podem explodir no forno, salvo se forem perfurados antes 
do cozimento. Tais alimentos incluem gemas e claras de ovos, amêijoas e ostras, bem como frutas e legumes 
integrais.

Testando o cozimento

O alimento cozinha tão rápido no forno que é preciso testá-lo com frequência. Alguns alimentos são deixados na 
micro-onda até serem cozinhados por completo, mas outros, incluindo carnes e aves, são removidos do forno 
enquanto ainda estão um pouco antes do ponto e finalizam o cozimento durante o tempo de descanso. A 
temperatura interna dos alimentos aumenta entre 50 °F (30 °C) e 150 F (8 °C) durante o tempo de descanso.

Tempo de descanso

Geralmente, permite-se que os alimentos descansem de três a 10 minutos antes de serem removidos do forno. 
É comum cobrir os alimentos durante o tempo de descanso de modo a reter o calor, salvo se tiverem de secar na 
textura (alguns bolos e biscoitos, por exemplo). O descanso permite a conclusão do cozimento, auxiliando 
também na combinação e desenvolvimento do sabor.
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COMO LIMPAR SEU FORNO

UTILIZANDO A FUNÇÃO SMART DIAGNOSIS™

 
 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Não toque mais nenhum botão.

Max 

10 mmOBSERVAÇÃO
•

OBSERVAÇÃO
•
•

Mantenha o interior do forno limpo

Mantenha o exterior do forno limpo

Salpicos de alimentos e gotas de líquidos grudam nas paredes do forno e por entre a superfície da vedação e 
da porta. A melhor forma de limpar vazamentos é com pano úmido imediatamente. Migalhas e vazamentos 
absorvem a energia da micro-onda, aumentando o tempo de cozimento e podendo até mesmo danificar o forno. 
Utilize um pano úmido para remover migalhas que caem entre a porta e o quadro. É importante manter esta 
área limpa para garantir uma vedação total. Remova salpicos de gordura com um pano molhado em água e 
sabão e, em seguida, enxague e seque. Não utilize detergente forte nem limpadores abrasivos. A bandeja 
metálica pode ser lavada à mão ou na lava-louças.

Desconecte a tomada de energia da força antes de limpar o forno, a fim de eliminar a possibilidade de choque 
elétrico. Limpe o exterior do forno com água e sabão e, em seguida, com água limpa e seque com um pano 
macio ou papel-toalha. Para evitar danos às peças funcionais do forno, não se deve permitir que a água penetre 
nas aberturas de ventilação. Para limpar o painel de controle, abra a porta de modo a evitar que o forno ligue 
acidentalmente e limpe com um pano úmido seguido imediatamente de um pano seco. Pressione "PARAR" 
após a limpeza.

Caso haja acúmulo de vapor no interior ou ao redor da parte exterior da porta do forno, limpe os painéis com 
pano macio. É normal haver acúmulo de vapor ou condensação no interior da porta se os alimentos forem 
aquecidos por longos períodos ou em níveis de potência mais elevados. Não se trata de um defeito. A conden-
sação evapora de qualquer forma. Tente cobrir o alimento ou variar os níveis e tempo de aquecimento de modo 
a reduzir a eventual formação de condensação na porta. Isto também pode ocorrer quando o forno é utilizado 
sob condições de elevada umidade, não indicando defeito da unidade.

Utilize esta função se uma central de atendimento da LG Electronics precisar obter um diagnóstico preciso 
mediante defeito ou falha do produto. Utilize esta função apenas para contatar o representante de atendimento 
e não durante o funcionamento normal.

Com a porta fechada, pressione e segure o botão PARAR/CLEAR por três segundos até que "Loc" seja exibido 
no visor. Continue segurando o botão PARAR/CLEAR por mais cinco segundos até que seja exibido "5" no visor. 
(Após isto, será necessário manter o botão PARAR/CLEAR, pressionando por mais oito segundos.)
Será emitido um sinal originado por trás do símbolo do Smart Diagnosis.

Quando a contagem regressiva terminar e os sinais forem interrompidos, retome a conversa com o agente da 
central de atendimento, que poderá ajudar você na utilização das informações transmitidas para análise.

Para os melhores resultados, não mova o telefone durante a transmissão dos sinais.
Se o agente da central de atendimento não conseguir obter uma gravação precisa dos dados, ele 
poderá solicitar que o procedimento seja repetido.

Mantenha o telefone no mesmo local até o término da transmissão do sinal. O visor fará uma contagem regressiva.

Mediante a instrução da central de atendimento, aproxime o microfone do seu telefone da logomarca Smart 
Diagnosis™ no controlador.

A porta e sua vedação devem ser mantidos limpos. Utilize somente água morna e com sabão, enxague e, em 
seguida, seque bem. NÃO UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS, TAIS COMO PÓ DE LIMPEZA OU ESPONJA DE 
AÇO OU PLÁSTICO. É fácil realizar a manutenção de peças metálicas com a limpeza frequente com pano 
úmido.
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Resposta

O que há de errado quando a lâmpada do forno 
não acende?

A energia da micro-onda ultrapassa a tela da 
porta?

Por que o sinal do BIPE toca quando um botão 
do painel de controle é pressionado?

A função micro-onda é danificada se ele for 
utilizado vazio?

Por que os ovos às vezes estouram?

Por que se recomenda um tempo de descanso 
após o término do cozimento na micro-onda?

Por que meu forno nem sempre cozinha com a 
mesma rapidez que consta no guia de cozimen-
to?

Por que a palavra "Cool" (Resfriar) ou o tempo 
remanescente aparece no visor com o ruído da 
ventoinha após o término do cozimento da 
micro-onda?

Se o forno de micro-ondas for utilizado com um produto tal como rádio, aparelho de televisão, rede sem fio, Bluetooth, 
equipamentos médicos, equipamentos sem fio, entre outros, que utilizam a mesma frequência do forno de micro-ondas, 
o forno poderá receber interferência destes produtos. Esta interferência não indica nenhum problema no micro-ondas 
nem no produto e não representa um defeito, sendo sua utilização segura. No entanto, os equipamentos médicos 
também podem receber interferência. Portanto, tenha cuidado ao utilizá-los próximos ao produtos.

Pode haver diversas razões para a lâmpada do forno não acender. 
A lâmpada pode ter queimado ou há uma falha no circuito elétrico.

Não. Os orifícios ou portas, são feitos para permitir a passagem da 
luz e não permitem a passagem da micro-onda.

O sinal do BIPE toca para garantir a adequação da configuração 
que está sendo realizada.

Quando o ovo é assado, frito ou escalfado, a gema pode estourar 
por conta de acúmulo de vapor dentro da membrana. Para evitar 
isto, faça um furo na gema antes de cozinhar. Jamais cozinhe ovos 
com casca.

Após o término do cozimento na micro-onda, o alimento continua a 
cozinhar durante o tempo de descanso, o qual finaliza o cozimento 
por igual em todo o alimento. A duração do tempo de descanso 
depende da densidade do alimento.

Verifique novamente seu guia de cozimento a fim de verificar se 
você seguiu as instruções corretamente, além de verificar quais 
fatores podem provocar variações no tempo de cozimento. Os 
tempos do guia de cozimento e as configurações de calor 
representam sugestões que foram escolhidas para auxiliar a evitar 
que passe do ponto, o problema mais comum ao acostumar-se 
com o forno. Variações de tamanho, formato, peso e dimensões do 
alimento exigem um tempo de cozimento maior. Aplique bom-senso 
às sugestões do guia de cozimento para testar as condições do 
alimento, como faria com um forno convencional.

Após o término do cozimento na micro-onda, a ventoinha pode ligar 
para resfriar o forno. O visor exibe "Cool" (Resfriar). Se você abrir a 
porta ou pressionar o botão PARAR/CANCELAR uma vez antes do 
término do tempo de cozimento, o tempo de cozimento 
remanescente é exibido no visor. Não se trata de defeito.

Sim. Jamais o utilize se estiver vazio.


