Do batohu dobrodruha

První „úlovek“ z akce v Albertu.
Nedávno jsem vás upozornil na akci, kterou zahájil řetězec Albert. Jako obvykle spočívá ve
sbírání bodů (za každých 200 korun nákupu jeden bod). Po získání 8 bodů je vylepíte na kartičku a
můžete si vybrat některý z akčních výrobků s docela slušnou slevou. Tentokrát je akce zaměřená na
outdoorové vybavení. Snad už letošní léto bude cestování nakloněné a tak máte vítanou příležitost
si své vybavení doplnit či obnovit.
Mým prvním úlovkem byla sada nádobí. V krabici najdete v textilním obalu (už ten je velmi
užitečný doplněk) nádobí z hliníku, pár plastových doplňků a měchačku z bambusu.
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Do batohu dobrodruha
Poslední obrázek ukazuje všechny díly soupravy

Každý výrobek má své výhody i nevýhody. Jako plus hodnotím, že oba rendlíky mají
pokličku a i pánvička má skládací rukojeť. Fajn doplněk je i naběračka, jen si nejsem jistý, jak
dlouho její sklápěcí rukojeť vydrží. Houbička na mytí se samozřejmě hodí také, ovšem tu není
problém nahradit.
Trochu na rozpacích jsem na třemi plastovými miskami. Na polévku mi připadají malé, ale
třeba si pro ně vymyslíte nějaké jiné účelné využití. „Kupírovaná“ bambusová měchačka má sice
výhodu v tom, že ji snadno uložíme dovnitř, osobně bych dal přednost delší, která by našla místo
třeba u příboru a nějakého kuchyňského nože, které si patrně vozíte také. Hmotnost soupravy je
(včetně textilního obalu) necelých 720 g, což je docela přijatelné.
V příbalovém letáku se dočtete ještě pár informací. Některé mi připadají užitečné, jiné jsou
úlitbou všeobecného trendu, že v návodu je třeba vypsat spoustu „nesmyslů“, aby se výrobce jistil
proti případným žalobám.
Nádobí je (tedy podle instrukcí) určeno k ohřívání vody na outdoorovém plynovém vařiči. S
tím vařičem souhlasím, nicméně na liháči či benzíňáku to bude fungovat také. Protože materiálem
je „anodizovaná“1 hliníková slitina, je jasné, že se nádobí nehodí na indukční vařiče. Plastové díly
jsou z odolného polypropylenu.
Dále nás výrobce upozorňuje, že ohříváme-li něco jiného než vodu, je třeba jídlo míchat!
Ejhle jaký to objev! Bez návodu bych na to nepřišel.
Nejvíc mě zarazilo tvrzení, že se nádobí nehodí ke smažení. Tak nevím, na co tam ta pánvička
je. Já bych na ní udělat třeba míchaná vajíčka nebo volské oko riskl.
Rendlíky se mají plnit maximálně 4 cm pod okraj. Z toho snadno vypočteme, že objem
většího rendlíku je zhruba 1000 ml a menšího asi 500 ml (při plnění podle návodu). Při přiměřené
opatrnosti by se snad dalo plnit i o něco více. Větší rendlík se tedy zjevně hodí k přípravě
klasických pytlíkových polévek a menší použijeme asi hlavně na ohřívání konzerv nebo k vaření
vody na čaj či kávu.
Objem rendlíků vystačí v pohodě k vaření pro dva, pro tři už stěží.
Přes výše uvedené výhrady se mi nádobí líbí a za necelé tři stovky (při nasbíraných bodech) to není
špatný nákup.
čfk
1

2

Není mi úplně jasné, co tím výrobce míní. Patrně jde o onu našedlou povrchovou úpravu.

