Hantering
Stormkök
Mälarscouternas stormkök är av model Trangia 25-1 UL (Ultralight Aluminium)
Köket består av vindskydd (övre & nedre), 2 kittlar (1,75 och 1,5 liter), 1 stekpanna 22 cm, brännare
med lock och spar-ring i gul plastpåse samt tamoj (handtag), rem och förvaringspåse.

Bränsle
Vi använder normalt Tenol som bränsle. Tenol är ett specialbränsle för spritkök som har en unik
sammansättning av etanol och metanol för optimal effekt men ett minimum av sot.
T-Röd undviker vi då det sotar mycket.
Normalt finns Tenol att tillgå i förrådet i Karsvik och i kårförrådet. På hajker och möten skall bränsle
alltid förvaras i och fyllas på från röd säkerhetsflaska med säkerhetskork.

Före användning (alltid utomhus)
Välj en plan plats att ställa upp stormköket på så att det står stadigt. Platsen bör också vara
vindskyddad för bästa effekt och minsta bränsleförbrukning. Lufthålen i nedre vindskyddet bör
vändas mot eventuell vind.

Tända
Häll i så mycket Tenol som kan komma att behövas. 5 cl Tenol kokar upp 1 L vatten på 10-15 min.
En full spritbrännare (max 2/3-delar av höjden) brinner ca 25 min.
Fyll aldrig på en varm brännare med nytt bränsle.
Brännaren ska vara så sval att man kan hålla den i handen annars kan bränslet självantända.

Reglera lågan
Vill du inte att köket skall brinna med full låga sätt spar-ringen över brännaren och justera lågan
genom att vrida locket olika mycket.

Släcka
Vid släckning använd sparingen med stängt lock. Låt alltid bränslet brinna ut helt innan du packar
ihop stormköket. Lågan får aldrig blåsas ut !!!
Hakarna i övre vindskyddet ska vara nedfällda när kittlar används. När stekpannan används ska
hakarna vara uppfällda. Stekpannan kan även användas som lock och läggas över kastrullerna för
snabb kokning.

Förvaring
Se till att köket är rent, torrt, helt och komplett när det lämnas tillbaka till förvaring i förräden.
Brännaren i köket skall ligga i en gul plastpåse för att undvika korrosionsskador på kokkärlen.
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Sätt brännaren i det upp- och nervända nedre vindskyddet
på en plan och säker plats.
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Häll på bränsle (Tenol)
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Sätt på det övre vindskyddet.
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Tänd brännaren. Reglera/släck lågan med spar-ringen
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