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Trykkogere.
I løb e t af de t sidste årstid er der på det
da n sk e m a rke d fremkommet et antal trykkoge r e af forskelligt fabrikat.
Pris, rumfang, materialebehandling osv.
er meget varierende, og da danske husmødre står temmelig fremmede overfor
disse trykkogere, har sta tens husholdningsråd i samråd m e d statsprøveanstalten fundet det p åkrævet at foretage en ret omfattend e undersøgelse af diss e a pparaters
e genskaber og bedste behandlingsmåde.
Priserne ligger væsentlig over, hvad husm ødr e er vant til at beta le for husholdningsredskaber, og man ønsker derfor a t
sikre dem mod at fo rk øb e sig ved at fr emh æ v e forde le og u lem per samt anvend eligh eden a f t rykkogere.
Re sultaterne er fremkommet på grundlag
af omfattende og langvarige forsøg og
dækker:
Kogetider, vitaminundersøgelser, anvendelsesområder, gasforbrug, væg t, rumfan g
og gen er e l b ru gsan visnin g.

Hvad er en trykkoger?
En try kkoge r er en gryde m e d et låg,
de r slutter lufttæ t, selv n å r de r er overtryk i gryden, den har desuden e n v e ntil,
der regulerer trykket , og en . sikkerhedsv e ntil.
,
Ve d kogning v il det tætsluttende låg holde vandd amp ene inde i gryden, hvorve d
trykket og kogepunktet stiger. Når trykket
har nået en vi s st ørrelse , vil dampene
kunne løfte trykregulato ren, sål edes at en
v is mængde damp slippe r ud. Fortsat opvarmning i forbindelse m e d den ne trykafl astn in g vil holde tryk og temperatur konstan t. Det er denne forhøjede ko ge temperatur , man benytter sig af, idet de n h u rtigere vil gøre kød, grønsager osv. mø re
end de n ormale 100° C.
De fleste trykkogere arbejder ved 1201250 C., svarende til ca. 2 atm. tryk; m a n
går ikke h øjere med temperatur og t ryk,
da man elle rs få r mi sfarvning af og bi smag i
maden. Trykre gulatoren kan indrettes således, at den i fo rskellige stillin ger giv er
forskellige lavere tem peraturer (try k).
Hvis trykregul a toren bliver tilstoppet af
opskummende mad (grød , gu le æ rter osv.),

stiger tryk og temperatur udover de 2 atm.
(120-125 ° C.), og trykkogeren vil til slut
sprænges under explos ion.
Dette forhindres dog af sikkerhedsventilen, der kan b estå af en gummiskive, der
v ed et vist overtryk, udover det, der anvendes til normal kogning i trykkogeren,
giver efter og åbner for dampen, hvorved
tryk og temperatur falder til 1 atmosfære
og ca. 100° C.
Sikkerhedsventil en k an o gså laves som
en smelte sikr ing - en fatning med en kl a t
m e ta l, der sme lter v ed e n vis temper atur,
h øje re e nd den, d er anvendes ved normal
kogning i t rykkoger en , og lader dampen
st rømme ud .
Det kan lade sig gøre at for ene trykregulato r og sikkerhedsven til, så led es, at der
kun er eet hul i låget.

Fordele ved trykkogere .
Fo rdel en ved en try kkoger er først og
fr emmest, a t tingen e bliver hurtigere m øre,
hv ilket sæ dvanligvis giver en tidsbespar else og en b rænds elsbe sparelse. Jo længe re den sæ dv anli ge kogetid er, de s større
er tidsb e sparelsen.
Som genne msnit k an man groft sige, at
det tager 1h af tiden at lave mad i en trykkog er (tiden er her m ålt som den tid, der er
tæ nd t und er try kkogeren, og det gælder
kun for mad, der er egnet til trykkogning).
Gasforbruget e r e fter forsøg ene, og groft taget , ca. de t h a lve .
C-vitaminet bevares lidt bedre i trykkogere for visse grøns a ge rs vedkommende,
n oget dårligere fo r andre s.
Men trykkogeren har den store fordel, at
mæ ngden af kogevand er ca. 10-20 % af den
mængde, der anvendes ved kogning i alm.
gryde. (Denne fordel har man dog også ved
dampkogning i almindelig gryde).
Da en sto r del af vitamintabet frem komm er v ed, at vitaminerne går over i kogevandet og ofte b o rtkastes med dette, fordi det
som reg el er for store mængder, El at man
kan udnytte det hele (til sauce osv.) , vil man
v ed trykkogning få mindre tab af vitamin e r, idet de 1-2 dl vand som regel vil
kunne finde anvendelse ved madlavningen.
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Sammenlignende afprøvning af trykkogere.
I forsøgskøkkenet er gjort fors ø g med 6
forskellig e try kkog ere, 1 ame rikansk, 1 engelsk, 1 svensk og 3 danske.
Forsøgene e r gjort s å omfattend e so m
muligt for a t få p ålide lige opl y sni nger om
kogetider, gasforbrug, risiko v ed anvendelsen, b evaring af C-v itamin og bevaring a f
smagsstoffer. Desuden ha r m an fo rsøgt a t
finde frem til, hvilke type r m adv a rer, de r
egner s ;g til trykkogni ng.
På grundlag af fors øgene er de r sluttelig
udarbejdet en generel brugsanvis ning , d er,
hvis d en følge s , skull e m indske ris ikoen til
nær nul.
Under fors ø gsa rb e jdet viste det s ig, at
visse af trykkogerne gav afsmag, og med en
enkelt undtag else stamm e de denne fra gummipakningen . Denn e afsma g fo rsvandt dog
i alt v æ sentlig eft e r noge n tids b rug, men
d et må betra gte s som en stor forde l, ikke at
have gummipak ningen i berøri n g med maden. Enkelte trykkog ere gav be stemte retter lidt metalsma g (V ita minator, Q uick og
i ringe grad Trumf). Denne metalsmag s tamme r antagelig fra minimale urenh ede r i den
anvendte aluminium.
Af hensyn til landhusholdninger og husholdninger , der har elektrisk køkken, er
trykkogere, rent orienterende, også prøvet
på almind eligt komfur med åben ild, på
pladekomfur, der varmer som elektriske
varmeplader og på elektriske varmeplader.
Til kogning på almindeligt komfur v il
tyndvæggede (pressede) trykkog ere være
h u rtigst at arbejde med , mens de ty kvæ ggede, planslebne, der udmæ rket k an anven des, vil være dels noget langsommere
og dels noget tungere.
Ved kogning på pladekomfur kan kun
planslebne trykkogere anvendes med fordel , idet varmeoverførslen selv v ed rin ge
ujævnheder i trykkogerens bund nedsættes betydeligt, og den totale tid bliver
u rimelig stor. Den store metalmasse, som
findes i de støbte trykkogere, synes ikke at
spille nogen rolle ved arbejde på komfurer
af Nidan-typen. Totalkogetiderne synes
endog a t ligge noget under totaltiderne for
kogning på gas me d støbte, planslebne trykkogere.
·
Ved kogning på elektrisk varmeplade er
k un planslebne typer anvendelige. De totale kogetider afhænger af, om man starter med kold eller varm plade. På grund
af pladerne s store »eftervarm e «, synes d en
bedste metode at v æ re: Opvarmning til
d ampudstrømning på trin 4, påsætning af
trykregulator. Videre opvarmning til kogetryk på 3, og trykkogning af maden på eftervarmen fra den derefter h elt slukked e
plade. Er kogetiden læ ngere end ca. 5-10
min., kan kogningen forts æ ttes paa 1 eller 2.
Det kunne måske sy nes næ rligg ende at
henkoge grønsager og kød ved den for-
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h øj ed e temp eratur, som skulle give fuld sikk erhed for holdbarhed, men da ikke alle type r synes e gnede, og resultatet let kan blive
spræn gte gla s og ødelagte råvarer, må de t
a nb efale s at afv ente afslutningen pli de hen·
kogn ingsfo rsøg, som for tiden foretages i
råd ets forsø gskøkken; så m e get mere som
den lan gsomme opvarmning af d et indre af
el s ty kk e k ød k an medføre, at dette . ikke
blive r b ehandle t tilstræ kkeligt længe i trykk oge re n og derve d k an give anledning til
farlige kodforg iftninge r (botulinusforgiftninger).
G ene r el bru gsanvisning.
I) Husk, at en tryk k oger arbejder med
højere tryk og temperatur, end De er
"·ant til. Prøv derfor ald r ig m ed vold at
ailage låg eller lrykregul at or , m ens der
er tryk på. (Risiko for alvorlige fo rbræn dinger).
2) Fø r De anvender trykkoge ren, und er-

søg d a:
a) Om d amphullerne i låg og tryk.regulator er rene.
b) Om sikke rh edsventilen er i orden.
c) Om gummiringen sidder, hvor den
skal.
Fyld aldrig trykkogeren mere end %,
he llere mindre, og anvend aldrig under
1 dl vædske.
4) Påsæ t lå ge t m ed omhu; ved drejelåg
(baj on etfa tning) drej e s låge t h elt i bund.
5) Varm try k ko geren op ove r stæ rk v arme
(und ta ge lse : gul e ærte r , brødsuppe ,
vandg rød o. I.) ude n tr yk regulator , indtil da mpen s trømme r ud , krafti gt og
ud en vanddråber.
6) Pås æt trykregulatoren og fortsæt den .
stærke opvarmning, til kogestillingen
er n ået , d æ mp da varmen, så kogestilli n gen lige holdes.
7) Hold såvidt muligt .aldrig hovedet over
trykkogeren; skulle sikkerhedsventilen
træde i funktion , risikerer De at blive
alvorligt skoldet af trykkogerens kogende indhold.
8) Kog efter de i denne rapport eller fabrikanternes brugsanvisninger opgivne tider , men husk, at kogetiden afhæn ger
stærkt af find elingsgraden af det, der
skal koges, således at De først opnår
fuldt tilfre dsstillende resultater, når De
har læ rt try kkog eren at kende. Skriv d e
kogetider op, som De efterhånden finder
fr em til s om de b edst e.
9) Husk, at nå r De afk øler langsomt, uden
n eddypning i koldt v and, skal koge tiden
forkorte s m ed 2 min.
10) N år De tager trykko geren af ilden, hol d
den d a lige.
11) Hæ ld ikke koldt vand over lå ge t, (fare
3)

sive stykke r k ød , de r no rm al t kræver
lang kogetid , m en r inge tilsyn, desuden
til grønsager, fisk o g suppe r, idet de r dog
må tages et vi st forbehol d overfo r kartofler. Gamle kartofle r kan kun koges efter
skrælni n g, idet de ellers vil sprænges.
Endv idere synes smagen at lide noget.
Nye k artofler forholde r s ig som grønsager.
Trykkogere er vel e gnede til alle sammenkogte rette r (gu llasch , bankekød,
nyre ra gout o. s. v.). Lige le des vil man
m ed s tor fo rdel kunne koge gule ærter i
t rykko ge re, endda uden forudgående
ib lø ds æ tning eller efterfølgende passering (jfr. dog stykke 2) .
4) På grund af trykkogernes relativt høje
pris kan man næppe forvente, at en gennemsnitshusholdning anskaffer mere end
een trykkoger. Dette vil naturligvis begrænse anvendelsesmulighederne noget,
idet man ofte kunne ønske ar fremstille
flere ting, f. eks. til middag, på samme tid.
5) Trykkogere synes ikke at bevare C-vitaminet væsentlig bedre end almindelige
gryder, men den ringe mængde kogevand
giver mulighed for en bedre udnyttelse af
de tilstedeværende mængder C-vitamin.
Smagen influeres noget og synes i alle
de 6 gennemprøvede trykkogere at være
lidt ringere end i mad kogt ved atmosfæretryk, blandt and et hi drøren de
fra de til tætning anvend te g um m iringe ,
ligesom selve metallet også kan give nogen afsmag, der dog i alt væsentli gt s yn es a t hol de sig til kogevandet.
6) Tr yk k oge re n m å betra gtes som en v elkommen hj æ lp i de t daglig e a rbejde, men

hverken de danske eller de udenlandske
modeller svarer endnu helt til de krav,
man med rette må stille til apparatet.
Det var ønskeligt, om der kunne fremstilles en trykkoger med en maximalvægt
på 2,5 kg, rumfang ca. 5 I (eventuelt større, med tilsvarende højere vægt). sideeller skråtstillet sikkerhedsventil med
tag, der beskytter brugeren mod skoldning (som på den svenske, Aladdin),
samt 3-trins trykregulering af typen
Trumf (ingen mekanik, der kan gå i stykker, og som ikke kan tåle vand). Man
kunne desuden ønske sig, at signaleringen ved kogetemperatur var noget tydeligere.
·
Med hensyn til håndtag, synes hverken træ eller bakelit at være velanvendeligt, med mindre der skabes god luftisolation omkring gennemgående metaldele (bolte, skruer o. s. v.) .
I Sverige godkendes kun trykkogere af
typen Aladdin, hvor låget ikke kan fjernes, før trykket er gået af gryden. (En
svær gummiring lægges på plads, efter
at låget er sat på, den lukker lufttæt,
samtidig med at den umuliggør aftagelse
af låget (se tegninger)).
7) Med hensyn til sprængningsfaren for
trykkogere har statens husholdningsråd
ikke v æ re t i stand til at foretage undersøgelser og forsøg . Risikomomentet som
helhed vi l blive behandlet i en senere
medde lelse fr a Sta tsprøveanstalten og
Fa briktils ynet, hv orfra man iøvrigt kan
ven te e n bekendtgørelse vedr. trykk oge re.

Angående køb af trykkoger.
Ved køb af en trykkoger må man sikre
sig, at denne ikke er for tung, at håndta.gene
er godt varmeisolerede (helst også støttehåndtag på den modsatte side}, samt at man
ikk e vælger d en for liJJe. Det vil desuden
væ r e en fo rdel , om trykkogeren kan reguler es ti/ fors k ellige koget emperaturer. Vægten er førs t og fremm est afhængig af, om
try kkoger en er fr emstillet ved presning ell er støbn ing, sam t af, om den er beregnet til
gas ell er til va r mekilde r, der kræver plan. sleben bun d.
De støbt e t rykk ogeres t y kke v ægge behøver ikk e a l være g arant i for større styrke

end de pressedes tyndere vægge, då der
kan findes skjulte støbefejl, grov krystallisation o. s. v.
Det sikreste og lettest håndterlige vil derfor antagelig være pressede, ikke for tyndvæggede trykkogere.
Skal de anvendes til elektriske kogeplader eller komfurer af Nidan-typen, kan de
fås forsyn et m ed fortykket , plansleben bund.
Denne sidste type kan anvendes både til gas
og elektricitet, men ved man, at man udelukkende kommer til at lave mad ved gas,
er det god økonomi at købe en presset trykkoger med almindelig, presset bund.

T]J.YKFEJL

I »Faglige Meddelelser« nr. 6, 1949, side 24, tabel I, 3. kolonne, 1. linie, 1. tal (smagsbedømmelser) læs 8 i stedet for 5.
31

Tider ved anvendelse af trykkogere på gas.
Rettens navn

GasTotal tid 1 minut.
Opvarmnings- Egenthgkoge- o pvarmnmgstld besparels e
0
tid 1 minutter hd 1 minutte r + egent! k og e tld i ; 0 af for-

I

I

Alm. Tryk- A lm . T rykgryde k o ger gryd e k o g er

Alm.
gryde

j

Tr y kkog e r

b rug ved
k o gning i
alm. g r y de

Blomkål . ... . ... .

5

4

16

2

21

6

Fisk (havkat)

2

5

23

6-7

25

11-12

12 1 )

Gulerødder .... .
Gullasch . ...... .

7
8

5
12

27
75

3
5

34
83

8
17

49
33

Hvidkål
Høne, kogt .... . .
Kalvebryst, kogt.
Kalvetunge .... .
Kartofler .... . . . .
Nyreragout ... . .
Oksel:1ryst, stegt
i skiver ... . .. .
Oksekødsuppe . .
Prinsessebudding

7
12
6
5
6
8

7
5
5
5
4-5
11

64
135
66
108
20
60

4
25
15
41
7
5

71
147

10
6
6

10
10
12

150
132
60

36
30
25

160
138
66

46
40
37

46
47
51

Svinekam, stegt ..
Ærter, gule ... . .

8
30

9
23

70
65

26
15

78
95

35
38

32
38

72

113
26
68

11
30
20
46
11-12
16

41

Bemærkninger

Koges i buketter, ikke
hele hoveder, da disse
ikke bliver møre indvend ig.
1 ) Sammenlignet med
fisk, dampet mør.
Ca . 15 minutters langsom a fkøling.

62
67
59
60
46
32

Ca. 15 minutte rs langsom afkøling.
Langsom opvarmning
grønsagerne
(skum),
koges kun med den
sidste h alvdel af tiden.

Hvor intet andet er anført, afkøles i koldt vand (hurtig afkøling). Ønske s langsom afkøling, reduceres kogetiden med 2 min,
Gasb esparelse, genn emsnit af samtlige forsøg i % af ga sforbrug m ed alm. aluminiumsgryde .

Wear-Eve r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trumf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aladdin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vitaminator . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quick . .... . . . . . .... . .. . . .. ..

53
53
53
51
43
40

o/c
<;t

o/c (kun få for søg)
o/c
%
%

Det ses af tabellen, at det tag er ca. % af tiden at kog e i en trykkoger, og at gasbesparelsen
er ca. det halve. Dette er, groft taget, gennemsnit af samtlige forsøg med samtlige 6 trykkogere. I tiden er her naturligvis ikke medregnet istandgørelse af grønsage r, kød o . s . v.,
kun den tid der er »varme « under beholderen.

Konklusion af forsøgsarbejdet.
Generelt vil man om trykkogere kunne
sige følgende:
1) Når de anvendes med omtanke, og man
følger brugsanvisningen i denne »faglige
meddelelse :c , skulle trykkogning næppe
frembyde større fare end almindelig kogning (jfr. dog stykke 7).
2) De er ikke universalapparater, der med
fordel kan erstatte gryder til alle formål.
F. eks. er det ingen fordel at koge ·vand
eller æg i dem. Til mælkeretter er de uan-

vendelige, da disse uvægerlig brænder
på. Grød- og . brødretter afsætter skum .
som let tilstopper trykregulatoren, di se
retter bør derfor ligesom gule ærter opvarmes langsomt . Det vil ligel edes ,;se
sig upraktisk at a nvende tryk kogere til
retter, der kræver hyppigt tilsyn, e ller
normalt kræver kort beha nd lings tid eller
speciel tilberedning, f. eks. fruglkompo
r ør æ g o. s . v.
3) Trykkogere er vele.gnede til store , mas-
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for indsugning af vand i maden) men
ned ad siderne , eller d y p den i koldt
vand (til lidt under lågets kant).
12) Fj ern ikke trykregulatoren, fø r trykket
er gåe t helt af (ingen støj af udstrømmende damp, når man puffer til trykregulatoren) og fjern så låget.
13) Ved rengøring af trykkogeren, husk da,
at den er af aluminium og aldrig må renses med soda. Hvis der har sat sig kalk i
bunden , fjernes det m e d salp etersyre
ca. IS % (dvs. 1 del koncentreret salpetersyre + 4 d ele vand) og efterfølgende grundi g skylning med vand.
14)
år trykkog eren ikke er i brug, bør den
stå den og tør med låget lagt løst, omvendt på. Gem trykregulatoren i bunden
af trykkogeren.

Kogetider og gasforbrug.
Da kogetiden ved anvendelse af trykkogere er væsentlig reducer~t. har man forsøgt, om det var muligt at finde et konstant
forhold mellem kogetider i trykkogere og i
almindelige gryder, således at man generelt
kunne sige, at mad lavet i trykkoger skulle
koge f. eks. 1/ 4 af den tid, der kræves ved
kogning i gryde. Dette har desværre vist sig
umuligt, hvorfor man bestræbte sig for at
finde konstante forhold for de enkelte fødevarer : kartofler, gulerødder, fisk , kød osv.
Her viste der s ig den vanskelighed, at kogetiderne varierede for samme produkt fra
trykkoger til trykkoger. Tiderne var vel af
samme størrelsesorden , men dog ret varierende. De tider, der angives i nedenstående
tabel, er gennemsnitstider, der vil variere
med produktets alder, kvalitet m.m ., men
so m dog giver en nyttig rettesnor. Tilsvarende gælder n a turligvis gasforbruget, der
dog også er afhængigt af trykkogerens rumfang, vægt o. s. v.
Vitaminundersøgelser.
Der er gjort en række forsøg for at konstatere, hvordan C-vitaminet bevares ved
trykkogning af grønsager. Til forsøgene er
anvendt:
C-vitamin i

0/ ,

Hvidkål (snittet).
Blomkål (buketter).
Nye kartofler (skrabede).
I hvidkål ødelægges ved kogning i almindelig gryde omtljjllt halvdelen af C-vitaminindholdet. Af cfen resterende halvdel
findes ca. 70 % i kogevandet og resten i kålen.* Da ca. halvdelen er ødelagt ved kogning, og størstede len af kogevandet som regel ~astes bort, hvis det ikke netop anvendes til suppe eller sauce, får man altså kun
udnyttet ca. 1 /6 af den oprindelige C-vitaminrpængde.
Koges hvidkålen i trykkoger, er tabet af
C-vitamin ca. 1/ 4, og den ringe mængde kogevand kan let anvendes til sauce etc. Herved udnyttes altså de 3/ 4 af den oprindelig
tilstedeværende C-vitaminmængde. Man
får altså ca. 4-5 gange så meget C-vitamin
ved at koge hvidkålen i trykkoger under anvendelse af kogevandet.
Ved kogning af blomkål kunne der ikke
m ed sikkerhed konstateres noget destrukt ion$tab hverken i gryde eller trykkoger.
Men også her gælder det, at kogevandet
bør udnyttes, ide t omtrent halvdelen af -den
resterende C-vitaminmængde findes i kogevandet. Koges blomkålen i trykkoger, og
udnyttes den ringe mængde kogevand, fås
ca. dobbelt så meget C-vitamin, eller meget
nær det totale, oprindeli ge C-vitaminindhold i blomkålen .
Kartqfler viser ikke samme forhold. Koges de i gryde, er C-vitamintabet ca. 7 %, og
af resten forsvinder kun ca. 15 % med kogevandet. D. v. s. at ca. 80 % af det oprindelige C-vitaminindhold udnyttes.
Koges kartoflerne i try kkoger, og anvendes kogevandet, udnytte s ca . 95 % , idet ca.
5 % af C-vitaminet ødelægges ved kogningen. Desværre e r kartoffelvandet fra trykkogte kartofler oft e af en højst ubehagelig
smag, og hældes det bort, forsvinder yderligere ca. 4 % af resten, hvilket vil sige, at
man alt ialt udnytter ca. 90 % af det oprindelige C-vitaminindhold, så fordelen h er er
ikke så stor. (Dette gæ lder nye kartofler,
gamle kartofler er ikke undersøgt).

al oprindeligt indhold.

Rå

Vitamina tor ..... ... ..
Trumf ......... ... . .. .
Quick . . . ..... . .. .. . ..
Presto .. .... ' ..... ... .
Wear Ewer .. .... .. . ...
Gennemsnit .. .. ...... .
Alm. gryde ....... . ...

100

100
100
100
100
100
100

Kogt

81
67
59
72
63
68
18*

Kartofler

Blomkål

Hvidkål
Koge-\
vand

10
5
8
7
5
7
39

Rå

100
100
100
100
100
100
100

Kogt

I

105**
94
89
83
99
94
52

Koge-/
vand

7
6
9
12
13
9
43

Rå

100
100
100
100
100

lOJ
100

Kogt

92
90
93
88
90
91
79

Kogevand

4
2
3
4
7
4
14

" Stemmer i a lt væsentlig overens med tidligere , ikke offentliggjorte, undersøgelser i Statens Husholdningsråd.
H vo rim od undersøgelser, u:llørt på foranledning af State ns Husholdningsråd i 1940, viste betydelig bedre
bevarelse af C·vitamin .
•• Denne tilsynelade nde s tigni ng i C-vitaminindhold skyldes analyseusikkerhed.
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Pris: Kr. 75.
Gasbesparelse: 43 1 /o
Rumlang: 4,75 liter
Vægt: 3,44 kg
Materiale: Aluminium. H å ndtag: træ. Støttehåndtag:

bakelit.

VITAMINATOR - dansk
Findes i handelen
Mjleslok 1 : 6

Fremstillingsmåde: Støbning
Afpudsning: Ydersid'e: blank, inderside: let nubret.
Bund: Plansleben. Gas, a lm. komfur, El. og Nidan.
Sikk erhedsventil: Gummiskive
Trykregulering: Ee nstillings-vægtventil, ca. 120° C.

Pris: Kr. 65
Gasbespare/s e: 53 °/o
Rum lang: 4,5 liter
Vægt: 2,04 kg
Materiale: Aluminium. Håndtag: træ
Fremstillingsmåde : Presning
Afpudsning : Yderside: blank. Inderside: g lat.
Bund: Forstærkningsriller, kun gas, alm. komfur
1kkerhedsvenlil: Smeltesikring
')

Tr )·k,egulering : Trestillings-vægtven til, ca. 106, 112,
1:0° C .
De suden hades : Trumf I, 3 h ter Kr. 50
Trumf I[( 6 h er · Kr. 80
TRUMF Il - dansk
Tru,n! IV 9 b e r - 100
findes i handelen
e st.rreuer lre:,i,;tilles med plansleben bund til el.
kogeplad<er. • ferpns pr. stk.. kr. 15,00 for alle størrelser.
Målestak I : 6
Pladety
er 3
1
og sider og 2 mm i låg.
Fab en på
• aJ bes,spt
·m:eten a gå over til
c.a. 50 c-.
U.ee ~ten.a.:.e.
De te vil gi e en f o ~ ~ .-ægten og AJ>to1gelig også

al gaslorb

ge

Pils: Kr. 88
Gasbespare/se: 40 • •
Rumfang: 4,75 liter
Vægt: 3,875 kg
Materiale: Aluminium. Håndtag : træ

Fremstillingsmåde: Støbning

QUICK - dansk
Findes i handelen
Målestok 1 : 6

PRESTO - engelsk
findes for tiden
ikke i handelen

Måles tok 1 : 6

Afpudsning: Yderside : blank. Inderside: lidt ujævn
Bund: Plansleben. Gas, alm. komfur, El. og N idan
Sikkerhedsventil: Gummiskive
Tr y kregulering: Eenstillings-vægtventil. ca. 120° C.

Siden prøvens afslutning har fabrikanten bragt en lettere
og mere gasbesparende model i handelen (omtrent som
tegningen). De nne har d esuden støttehåndtag.
Endvidere fremstilles nu en Quick li med et rumfang på
ca. 6 liter og med 2 bake lithåndtag anbragt som på en
alm indelig gryde.
Pris. Kr. 69,50
Gasbespare/se: 61 °/o
Rumlang: 4,0 !iler
Væg t : 2,455 kg
Materiale: Aluminium. Håndtag: bakelit

Fremstillingsmåde: Støbning
Afpudsning: Yderside: blank. l n cle rsirle: glat.
Bund: Plansleben. Gas, alm. komfur, El. og N ida n
Sikkerhedsve ntil : Gummiskive
·
Trykr egulering: Manome terventil, ca. 106, 112, 121·° C.

Pris: Ca. kr. 58
G asbespare/se: 53 °/,
Rumian g: 4,0 lite r
Væg t: 1,575 kg
Materiale: Aluminiumsgryde, rustfri s tållåg. Håndtag :

findes ikke i
h andel en
Måles tok 1 : 6

bakelit
Fremstillingsmåde: Presning
Afpudsning: Yderside: blank . Inderside: glat
Bund : Ikke plansleben, kun gas og alm. komfur
Sikkerh edsventil : G u mmiskive
Trykregulering: Ec nstillinqs· vægtven til, ca. 120° C .
Pris : Ca. kr. 53
Gasbesparelse: Ca . 53
(meget lille forsog ma en..te
Rumfa n g: 4,2 liter
Vægt: 1,85 kg
Materi ale: Aluminium. Håndtag: bakelit
FremsUJJingsmåde : Presning
Afpudsn ing: Yderside : blank. Inderside : glat
Bu n d: Omtrent plan. Gas, alm. komfur, til nød El.

'!,

og Nidan
Sikkerhedsventil: Gummiskive
T r ykregul ering: Hul i sikkerhedsventilens gummiskive

ALADDIN - svensk
Findes ikke i
handelen

Målestok 1 : 6

med indvendig lukkebøjle.

Forbedrede og eventuelt nye modeller samt nye fabrikater vil indgå i en senere undersøgelse, hvis resulta ter vil blive offentliggjort i »Faglige Meddeleloer«.

