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n i e z b ê d n y  w  k u c h n i
domowego

A n n a  Z a b o r s k asprzêt ggospodarstwa

Wspó³czesne obszerne wnêtrza, czêsto
bez œcianek dzia³owych i drzwi, ³¹cz¹
w sobie po kilka funkcji i tylko charak-
terystyczne urz¹dzenia AGD wskazuj¹,
¿e w³aœnie tu znajduje siê strefa kuchni.
P³yta, zmywarka, lodówka i okap to
z pewnoœci¹ nieod³¹czne atrybuty
nowoczesnej kuchni.

fot. AEG

Kupno AGD traktujemy jako inwestycjê
na lata. Staramy siê znaleŸæ urz¹dze-
nia solidne i ekonomiczne, nie psuj¹ce
siê. Nasze oczekiwania, wi¹¿¹ siê
bezpoœrednio z liczb¹ domowników,
czêstotliwoœci¹ gotowania oraz pie-
czenia, iloœci¹ przechowywanego
jedzenia itp. Wa¿ne jest i to, jak urz¹-
dzona jest kuchnia. Czy jest to osobne
pomieszczenie czy niewielki k¹cik. Ile
mamy na urz¹dzenia miejsca.
Nie mo¿na tak¿e pomin¹æ stylu, w jakim
jest urz¹dzona. Od tego bowiem zale¿y
czy wybierzemy sprzêty wolno stoj¹ce,
do zabudowy, nowoczesne czy retro.
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P³yty kuchenne to typowe urz¹dzenia
do zabudowy. Wybieramy je te¿ wtedy,
gdy urz¹dzamy wyspê lub pó³wysep
z miejscem do gotowania. P³ytê zawsze
wbudowuje siê w blat ci¹gu roboczego
albo przykrywaj¹cego wyspê.
Typowe p³yty maj¹ g³êbokoœæ ok.
50 cm, d³ugoœæ od 50 do 90 cm i ok.
3 cm gruboœci. Mog¹ byæ zasilane
pr¹dem albo gazem. Wyposa¿one s¹
w palniki (gazowe) albo pola grzejne
(elektryczne) lub i jedne, i drugie. Ich
iloœæ zale¿y od wielkoœci p³yty i waha
siê od jednego do szeœciu. Nierzadko
mo¿na spotkaæ palniki z podwójnym
i potrójnym wieñcem, a tak¿e owalne –
specjalnie przeznaczone pod brytfanny.
Nowoczesne p³yty gazowe wyposa-
¿one s¹ w zapalarki automatyczne,
zabezpieczenia przed wyp³ywem gazu.
Maj¹ strefy szybkiego grzania, mo¿na
na nich ustawiæ tzw. ekologiczne
spalanie, by jak najmniej spalin trafia³o
do atmosfery. Z kolei pola p³yt elek-
trycznych maj¹ rozszerzenia, a same
p³yty: automatyczne wy³¹czniki. S¹ wy-
godne w eksploatacji, a to dziêki mo¿-
liwoœci programowania w³¹czenia
z wyprzedzeniem czasowym, sygnaliza-
torowi dŸwiêkowemu, informuj¹cemu
o zakoñczeniu pracy, wskaŸnikowi po-
kazuj¹cemu do³¹czenie strefy dodatko-
wej (rozszerzenia), a tak¿e funkcji roz-
poznawania naczyñ. Dla rodzin z ma-
³ymi dzieæmi wa¿ne bêdzie zapewne to,
¿e wyposa¿ono je w zabezpieczenie
przed w³¹czeniem przez dzieci.
Najnowoczeœniejsze – p³yty indukcyjne
– zaczynaj¹ pracowaæ, gdy postawimy
na nich naczynia i natychmiast przes-
taj¹, gdy je zdejmiemy. Jedyna ich
wada – wymagaj¹ garnków ze stali fer-
romagnetycznej.
Ka¿da p³yta dzia³aj¹ca samodzielnie
ma w³asne sterowanie – pokrêt³ami
albo sensorami (dotykowe). Mog¹ jed-
nak byæ i takie, które montuje siê nad
piekarnikiem i wtedy obydwa urz¹dze-
nia uruchamia wspólny panel ste-
ruj¹cy. W sprzeda¿y s¹ tak¿e p³yty
z czujnikami dzia³aj¹cymi na podczer-
wieñ, dziêki którym gotuj¹ca siê po-
trawa nie wykipi. Wymagaj¹ one jed-

nak specjalnie przystosowanych na-
czyñ (np. oklejonych foli¹).

Piekarniki zwykle umieszcza siê pod
p³yt¹ lub w specjalnej szafce na
wysokoœci gwarantuj¹cej wygodne
wk³adanie i wyjmowanie naczyñ oraz
blach. W ka¿dym przypadku piekarnik
musi byæ nieco odsuniêty od œciany
(z ty³u powinien byæ obieg powietrza).
Nowoczesne piekarniki maj¹ wiele
udogodnieñ. Ich szyby (nawet po-
trójne) nie nagrzewaj¹ siê. Wnêtrza
bywaj¹ (zale¿nie od modelu) pokryte
specjaln¹ emali¹, np. u³atwiaj¹c¹
mycie lub „wypalanie” osadzaj¹cego
siê osadu. Wygodne prowadnice

wysuwaj¹ siê na zewn¹trz. Ka¿dy
piekarnik wyposa¿ony jest w czytelny
panel steruj¹cy, czêsto z wyœwiet-
laczem pokazuj¹cym np. nagrzanie
piekarnika czy stan zaawansowania
pieczenia. Wiele z nich ma tzw. timer
informuj¹cy o up³ywie ustawionego
czasu lub zakoñczeniu pracy. W³¹cze-
nie urz¹dzenia mo¿na programowaæ
z wyprzedzeniem. 
Warto zwróciæ uwagê na liczne funkcje
piekarników. Poza klasycznymi grza³-
kami, umieszczonymi na górze i na
dole, piekarniki wyposa¿a siê teraz
w termoobieg, który polega na rozpro-
wadzeniu przez wentylator gor¹cego
powietrze równomiernie w ca³ej ko-
morze. To udogodnienie pozwala piec
potrawy na dwóch poziomach. Mo¿na
te¿ piec na obracaj¹cym siê ro¿nie,
opiekaæ oraz grilowaæ, rozmra¿aæ pro-
dukty. S¹ i takie piekarniki, które
wyposa¿ono w funkcjê „pizza” . Z kolei
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● 1 Ta lodówka spe³ni oczekiwania tele-

maniaków. Dziêki telewizorowi na jej

drzwiach podczas gotowania nie trzeba

przerywaæ ogl¹dania ulubionego seria-

lu (fot. Samsung Electronics)

● 2 Super nowoczesny piekarnik

z termoobiegiem (fot. LG Electronics)
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termosonda (czujnik temperatury) w³o-
¿ona do wnêtrza pieczonego miêsa
pokazuje, jaka jest tam temperatura i jak
zaawansowany jest proces pieczenia.
Najdro¿sze modele piekarników maj¹
zaprogramowan¹ „ksi¹¿kê kucharsk¹”,
dziêki której same dobieraj¹ tempera-
turê i czas pieczenia do rodzaju miêsa.

Wci¹¿ ciesz¹ siê popularnoœci¹.
W sprzeda¿y s¹ elektryczne, gazowo-
elektryczne i gazowe.
Ich typowa szerokoœæ wynosi 50-60 cm,
wysokoœæ 80-92 cm, a g³êbokoœæ
60 cm. Najwiêcej udogodnieñ znaj-
dziemy w kuchenkach elektrycznych
i gazowo-elektrycznych, których pie-
karniki maj¹ wiêkszoœæ cech i funkcji

piekarników omówionych wczeœniej.
Mniej udogodnieñ oferuj¹ urz¹dzenia
gazowe.

Bez tych urz¹dzeñ, odpowiedzialnych
za oczyszczanie powietrza i usuwanie
zapachów, powstaj¹cych podczas
gotowania, nowoczesne kuchnie obejœæ
siê nie mog¹. Szczególnie te otwarte
na salon. Z uwagi na miejsce monta¿u,
okapy dziel¹ siê na wyspowe (zwie-
szaj¹ siê z sufitu), szafkowe tele-
skopowe (zaczynaj¹ pracowaæ po
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wyci¹gniêciu z szafki), podszafkowe
i przyœcienne. 
W przypadku p³yty gazowej okap powi-
nien wisieæ ok. 75 cm powy¿ej, przy
elektrycznej wysokoœæ ta wynosi 65 cm.
Wiêkszoœæ okapów to urz¹dzenia dwu-
funkcyjne, które zale¿nie od warunków
mog¹ pracowaæ w charakterze wyci¹-
gu albo poch³aniacza. 
Wyci¹gi wymagaj¹ dostêpu do indy-
widualnego przewodu kominowego,
do którego siê je pod³¹cza. Pracuj¹
bowiem w obiegu otwartym – zasysaj¹
powietrze z pomieszczenia i wypro-
wadzaj¹ je na zewn¹trz budynku. Maj¹
wyjmowane filtry – najczêœciej z meta-
lowej siateczki, na którym zatrzymuje
siê t³usty osad. Mo¿na, a nawet trzeba
je systematycznie myæ. S¹ modele ze
wskaŸnikami zabrudzenia filtra.

Wydajnoœæ wyci¹gów, za któr¹ odpo-
wiada wentylator, bywa ró¿na i powinna
pozwoliæ na odprowadzenie oparów
w czasie gotowania. Wyci¹gi maj¹ za-
zwyczaj dwa lub trzy stopnie pracy.
Ka¿dy wyposa¿ony jest te¿ w oœwietle-
nie. Najnowoczeœniejsze maj¹ czujniki
i same w³¹czaj¹ siê lub wy³¹czaj¹.
Poch³aniacze filtruj¹ wci¹gane powie-
trze z t³ustego osadu (przez wymien-
ne filtry w³ókninowe, akrylowe, flizeli-
nowe b¹dŸ papierowe) oraz zapachów
(przez wymienialny filtr wêglowy) i czy-
ste „oddaj¹” pomieszczeniu. Montuje
siê je tam, gdzie nie ma dostêpu do
wspomnianego ju¿ przewodu komi-
nowego.

Ch³odziarko-zamra¿arki to najpopu-
larniejsze obecnie urz¹dzenia ch³odz¹-
ce. Nowoczesne same siê odmra¿aj¹
i reguluj¹ pobór energii, s¹ wiêc ener-
gooszczêdne. Urz¹dzenia w najwy¿-
szej klasie energooszczêdnoœci ozna-
kowane s¹ liter¹ A. Sk³adaj¹ siê
z dwóch komór, przy czym wyposa-
¿one s¹ przewa¿nie w dwa agregaty.
Dziêki temu komory pracuj¹ nieza-
le¿nie i, jeœli chcemy umyæ jedn¹
z nich, nie musimy wy³¹czaæ obydwu,
a je¿eli jedziemy na wakacje, mo¿emy
wy³¹czyæ pust¹ lodówkê, a zostawiæ
w³¹czon¹ zamra¿arkê z zapasami.
Ch³odziarka znajduje siê zazwyczaj na
górze. Jej komora mo¿e mieæ pojem-
noœæ od ok. 130 do 400 l. Panuje tu
temperatura 2 – 4°C. Pó³ki maj¹ regu-
lowane po³o¿enia, drzwi urz¹dzenia
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● 3 Zgrupowanie sprzêtu do zabudowy

w jednej kolumnie jest wygodnym

rozwi¹zaniem (fot. Nolte)

● 4 P³yta kuchenna montowana na blacie

z nowoczesnym, geometrycznym

okapem (fot. Whirlpool)

● 5 Kuchenka wolno stoj¹ca z elektrycz-

n¹ p³yt¹ (fot. Amica)

● 6 Nowoczesny okap jest przys-

tosowany do tego, by zmieniaæ jego

ustawienie (fot. Nolte)

● 7 Je¿eli na wyspie kuchennej montuje-

my kuchenkê, niezbêdny jest

zwieszany z sufitu okap (fot. Nolte)

6

7



mo¿na przek³adaæ na lew¹ lub praw¹
stronê. 
Zamra¿arka ze wzglêdów ergono-
micznych – rzadziej tu zagl¹damy –
umiejscowiona jest w czêœci dolnej. Jej
pojemnoœæ zawiera siê miêdzy 40
a 300 l. Warto wiedzieæ, ¿e mo¿liwoœci
mro¿enia zamra¿arki pokazuj¹ gwiazd-
ki: jedna oznacza temperaturê poni¿ej
minus 6 st. C; dwie – poni¿ej minus
12°C; trzy – poni¿ej minus 18°C. Jeœli

znajdziemy trzy gwiazdki i jedn¹ na
ciemnym polu to znaczy, ¿e w tym
urz¹dzeniu mo¿emy zamra¿aæ œwie¿e
owoce i warzywa, tê zdolnoœæ podaje
siê w kilogramach/godzinê. Poza tym
warto zwróciæ uwagê na: funkcjê „no
frost” – na œciankach nie pojawi siê
szron; „super frost” – szybkie zamra¿a-
nie, zdolnoœæ utrzymywania niskiej tem-
peratury, gdy wyst¹pi awaria pr¹du,
sygna³ dŸwiêkowy, gdy zostawimy o-
twarte drzwi i podniesie siê temperatura,

komorê 0°C (jest w niej idealna tempe-
ratura dla œwie¿ych owoców i warzyw).
W najnowszych urz¹dzeniach znaj-
dziemy równie¿ kostkarkê do lodu oraz

podajnik sch³odzonej wody z filtrem
(wymaga pod³¹czenia do wody).

Zmywarki mogê byæ wolno stoj¹ce lub
do zabudowy. Maj¹ wysokoœæ szafek
kuchennych, dziêki czemu nie wy³a-
muj¹ siê z szyku ci¹gu kuchennego.
Najwygodniej jest ustawiæ zmywarkê
w s¹siedztwie  zlewozmywaka (pod³¹-
czenie do wody i kanalizacji, mo¿li-
woœæ op³ukania talerzy).
Zmywarki maj¹ szerokoœæ 45 lub
60 cm, mieszcz¹ od 5 do 12 kompletów
naczyñ. Najprostsze z nich wyposa¿one
s¹ w 3 programy zmywania, nowo-
czeœniejsze – nawet w kilkanaœcie.
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● 8 Dwa rodzaje nowoczesnych

piekarników (fot. LG Electronics)

● 9 Postawienie lodówki nieco wy¿ej to

pomys³ godny polecenia nie tylko dla

osób z chorym krêgos³upem (fot. AEG)

● 10 Nowoczesne, proste AGD w mini-

malistycznej kuchni (fot. Electrolux)
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