Lodní kuchyně

Nádobí na cesty
Nedávno přišel do redakce poměrně obsáhlý dopis od jednoho ransomáka. Zatím z něj vybíráme
zkušenosti s varným nádobím na cesty.
Firma Tescoma nepatří mezi nejlevnější výrobce nádobí a kuchyňských pomůcek, ovšem její
výrobky jsou kvalitní a jsou s nimi dobré zkušenosti. Pro cestovatele, zejména osamělého, najdeme
v její nabídce šikovné rendlíčky a pánvičky označené jako Presto Mini.
Tato řada není tak drahá a vnitřní povrch (už to není ten starý teflon, ale něco odolnějšího) je
opravdu dobrý a nepřilnavý.
Zatím jsem si pořídil dvě pánvičky. Větší grilovací (14 x 14 cm) – do té se pohodlně vejde
„půlkrajíc“ normálního chleba. Na běžný toustový by asi stačila i menší verze (12 x 12 cm). Dno
grilovací pánvičky je diagonálně kanelované zvýšenými drážkami, takže se nic nepřipaluje. Kromě
topinek se v nich dají samozřejmě připravovat i plátky masa.
Druhá moje pánvička je menší kruhová (ø 12 cm). Ta se mi osvědčila na volská oka, malé
palačinky, vdolky, karbanátky, kolečka salámu a další.
Obě pánvičky si pochvaluji jak doma při při přípravě snídaně, a zejména na vycházkách. V
kombinaci s turistickým vařičem na PB kartuše lze jídlo připravit v několika minutách. Další
výhodou je snadná údržba. V polních podmínkách stačí vytřít chlebem nebo papírovým ubrouskem.
Výrazný pokrok proti klasickým ešůsům v nichž se jídlo snadno připaluje. Rukojeť dobře padne do
ruky a ani na cestách moc nevadí, že není sklopná nebo oddělitelná. Nádobí se vejde i do malého
chlebníku nebo větší kapsy ruksaku.
Ivan Smetana – Cyrano
Přehled nádobí Presto Mini

Pánvička kulatá
1

Lodní kuchyně

Pánvička grilovací

Wok

Rendlík
2

Lodní kuchyně

Rendlík hluboký
Další podrobnosti, ceny a možnost objednání najdete na adrese: Katalog | Eshop.tescoma.cz
Snad nejzajímavější kousek z této řady je malý wok. A ještě pár postřehů a upozornění. Svým
objemem je nádobí řada Presto Mini vhodné zejména pro osamělé cestovatele. Jak si snadno
spočítáte, objem rendlíků je zhruba 800 ml (po okraj) a to je pro standardní polévku „pytlíkovku“
málo. Uvařit vodu na instantní polévku „do hrnečku“ ovšem umožňuje, stejně jako na instantní
asijské „nudlovky“. Určitým nedostatkem (zejména u rendlíků) je, že k nim neexistuje poklička.
Tenhle hendikep se dá docela slušně vyřešit svépomocí – připravujeme na toto téma článek.
Pro vaření „ve dvou“ je asi stále nejekonomičtější a nejpraktičtější řešení klasický hliníkový
ešus, případně s vlastnoručně vyrobenými doplňky. Ešusy se osvědčují dlouhá léta nejen mně, ale i
řadě dalších cestovatelů. O tom, jak si základní ešus doplnit už je článek téměř hotový.
Nádobí Presto Mini je na cestách ideální na propanbutanový či benzínový vařič. Na ohni bych
se je trochu bál používat – jednak by asi byly dost ohrožené plastové rukojeti a jak dlouho by
vydržela úhledná červená povrchová úprava vnějších stěn je také otázka. Pro ty, kteří by jako autor
rádi používali tohle nádobí i doma, malé upozornění – na indukční varné desky se nehodí!
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