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Trykkogere. 
I løbe t af de t sidste årstid er der på det 

da nske marked fremkommet et antal tryk
kogere af forskelligt fabrikat. 

Pris, rumfang, materialebehandling osv. 
er meget varierende, og da danske hus
mødre står temmelig fremmede overfor 
disse trykkogere, har sta tens husholdnings
råd i samråd med statsprøveanstalten fun
det det påkrævet at foretage en ret omfat
tende undersøgelse af disse apparaters 
e genskaber og bedste behandlingsmåde. 

Priserne ligger væsentlig over, hvad hus
m ødre er vant til at beta le for hushold
ningsredskaber, og man ønsker derfor a t 
sikre dem mod at fo rkøbe sig ved at frem
h æ ve forde le og u lemper samt anvendelig
h eden a f t rykkogere. 

Re sultaterne er fremkommet på grundlag 
af omfattende og langvarige forsøg og 
dækker: 

Kogetider, vitaminundersøgelser, anven
delsesområder, gasforbrug, vægt, rumfan g 
og genere l b rugsanvisning. 

Hvad er en trykkoger? 
En trykkoge r er en gryde med et låg, 

de r slutter lufttæ t, selv n å r de r er over
tryk i gryden, den har desuden e n ve ntil, 
der regulerer trykket , og en . sikkerheds-
v e ntil. , 

Ved kogning v il det tætsluttende låg hol
de vanddampene inde i gryden, hvorved 
trykket og kogepunktet stiger. Når trykket 
har nået en vis størrelse , vil dampene 
kunne løfte trykregulatoren, således at en 
v is mængde damp slippe r ud. Fortsat op
varmning i forbindelse med denne trykaf
lastn ing vil holde tryk og temperatur kon
stan t. Det er denne forhøjede koge tempe
ratur , man benytter sig af, idet de n hu r
tigere vil gøre kød, grønsager osv. møre 
end de normale 100° C. 

De fleste trykkogere arbejder ved 120-
1250 C., svarende til ca. 2 atm. tryk; ma n 
går ikke højere med temperatur og t ryk, 
da man elle rs få r mi sfarvning af og bi smag i 
maden. Trykregulatoren kan indrettes så
ledes, at den i fo rskellige stillinger giv er 
forskellige lavere temperaturer (tryk). 

Hvis trykregula 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 sikkerhedsven
tilen, der kan bestå af en gummiskive, der 
ved et vist overtryk, udover det, der an
vendes til normal kogning i trykkogeren, 
giver efter og åbner for dampen, hvorved 
tryk og temperatur falder til 1 atmosfære 
og ca. 100° C. 

Sikkerhedsventilen k an også laves som 
en smeltesikr ing - en fatning med en kla t 
me ta l, der sme lter v ed e n vis temperatur, 
højere end den, der anvendes ved normal 
kogning i t rykkogeren , og lader dampen 
st rømme ud . 

Det kan lade sig gøre at for ene trykregu
lator og sikkerhedsventil, så ledes, at der 
kun er eet hul i låget. 

Fordele ved trykkogere . 
Fordelen ved en trykkoger er først og 

fremmest, a t tingene bliver hurtigere møre, 
hv ilket sæ dvanligvis giver en tidsbespa
relse og en b rændselsbesparelse. Jo læn
ge re den sæ dvanlige kogetid er, des større 
er tidsbesparelsen. 

Som gennemsnit k an man groft sige, at 
det tager 1h af tiden at lave mad i en tryk
koger (tiden er her målt som den tid, der er 
tæ ndt under trykkogeren, og det gælder 
kun for mad, der er egnet til trykkogning). 
Gasforbruget e r e fter forsøgene, og groft ta
get , ca. de t ha lve . 

C-vitaminet bevares lidt bedre i tryk
kogere for visse grønsage rs vedkommende, 
n oget dårligere fo r andres. 

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 stor del af vitamintabet fremkom
m er v ed, at vitaminerne går over i kogevan
det og ofte bortkastes med dette, fordi det 
som regel er for store mængder, El at man 
kan udnytte det hele (til sauce osv.) , vil man 
ved trykkogning få mindre tab af vitami
ne 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 forsøg med 6 

forskellig e trykkogere, 1 ame rikansk, 1 en
gelsk, 1 svensk og 3 danske. 

Forsøgene e r gjort så omfattende som 
muligt for a t få p ålide lige oplysninger om 
kogetider, gasforbrug, risiko ved anvendel
sen, bevaring af C-vitamin og bevaring af 
smagsstoffer. Desuden har man fo rsøgt a t 
finde frem til, hvilke typer madva rer, de r 
egner s ;g til trykkogning. 

På grundlag af fors øgene er de r sluttelig 
udarbejdet en generel brugsanvisning , der, 
hvis den følges , skull e mindske ris ikoen til 
nær nul. 

Under forsøgsarb e jdet viste det s ig, at 
visse af trykkogerne gav afsmag, og med en 
enkelt undtagelse stammede denne fra gum
mipakningen . Denne afsmag fo rsvandt dog 
i alt v æ sentlig efte r nogen tids b rug, men 
det må betragtes som en stor fordel, ikke at 
have gummipakningen i berøring med ma
den. Enkelte trykkogere gav bestemte ret
ter lidt metalsmag (Vitaminator, Quick og 
i ringe grad Trumf). Denne metalsmag s tam
mer antagelig fra minimale urenheder i den 
anvendte aluminium. 

Af hensyn til landhusholdninger og hus
holdninger , der har elektrisk køkken, er 
trykkogere, rent orienterende, også prøvet 
på almindeligt komfur med åben ild, på 
pladekomfur, der varmer som elektriske 
varmeplader og på elektriske varmeplader. 

Til kogning på almindeligt komfur vil 
tyndvæggede (pressede) trykkogere være 
hurtigst at arbejde med , mens de tykvæ g
gede, planslebne, der udmæ rket k an an
vendes, vil være dels noget langsommere 
og dels noget tungere. 

Ved kogning på pladekomfur kan kun 
planslebne trykkogere anvendes med for
del , idet varmeoverførslen selv v ed ringe 
ujævnheder i trykkogerens bund nedsæt
tes betydeligt, og den totale tid bliver 
u rimelig stor. Den store metalmasse, som 
findes i de støbte t rykkogere, 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 med støbte, planslebne tryk-
kogere. · 

Ved kogning på elektrisk varmeplade er 
kun planslebne typer anvendelige. De to
tale kogetider afhænger af, om man star
ter med kold eller varm plade. På grund 
af pladerne s store »eftervarme«, synes den 
bedste metode at v æ re: Opvarmning til 
dampudstrømning på trin 4, påsætning af 
trykregulator. Videre opvarmning til koge
tryk på 3, og trykkogning af maden på ef
tervarmen fra den derefter h elt slukkede 
plade. Er kogetiden læ ngere end ca. 5-10 
min., kan kogningen forts æ ttes paa 1 eller 2. 

Det kunne måske synes næ rliggende at 
henkoge grønsager og kød ved den for-
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høj ede temperatur, som skulle give fuld sik
kerhed for holdbarhed, men da ikke alle ty
per synes egnede, og resultatet let kan blive 
spræn gte glas og ødelagte råvarer, må de t 
anb efales at afvente afslutningen pli de hen· 
kogningsforsøg, som for tiden foretages i 
rådets forsø gskøkken; så m eget mere som 
den lan gsomme opvarmning af det indre af 
el s ty kk e k ød k an medføre, at dette . ikke 
bliver behandlet tilstrækkeligt længe i tryk
k ogeren og derved k an give anledning t il 
farlige kodforgiftninger (botul inusforgift
ninger). 

Generel bru gsanvisning. 
I) Husk, at en trykk oger arbejder med 

højere tryk og temperatur, end De er 
"·ant til. Prøv derfor aldr ig med vold at 
ailage låg eller lrykregulator , mens der 
er tryk på. (Risiko for alvorlige forbræn
dinger). 

2) Før De anvender trykkoge ren, under
søg da: 

a) Om damphullerne i låg og tryk.regu
lator er rene. 

b) Om sikkerhedsventilen er i orden. 
c) Om gummiringen sidder, hvor den 

skal. 

3) Fyld aldrig trykkogeren mere end %, 
hellere mindre, og anvend aldrig under 
1 dl vædske. 

4) Påsæ t lå ge t med omhu; ved drejelåg 
(baj on etfa tning) drej es låge t helt i bund. 

5) Varm trykko geren op over stæ rk v arme 
(undtagelse : gule ærte r , brødsuppe , 
vandgrød o. I.) uden trykregulator , ind
til dampen s trømmer ud , kraftigt og 
uden vanddråber. 

6) Påsæt trykregulatoren og fortsæt den . 
stærke opvarmning, til kogestillingen 
er nået , dæmp da varmen, så kogestil
lingen lige holdes. 

7) Hold såvidt muligt .aldrig hovedet over 
trykkogeren; skulle sikkerhedsventilen 
træde i funktion , risikerer De at blive 
alvorligt skoldet af trykkogerens kogen
de indhold. 

8) Kog efter de i denne rapport eller fabri
kanternes brugsanvisninger opgivne ti
der , men husk, at kogetiden afhæn ger 
stærkt af findelingsgraden af det, der 
skal koges, således at De først opnår 
fuldt tilfredsstillende resultater, når De 
har læ rt trykkogeren at kende. Skriv de 
kogetider op, som De efterhånden finder 
frem til som de bedste. 

9) Husk, at nå r De afkøler langsomt, uden 
n eddypning i koldt v and, skal koge tiden 
forkorte s med 2 min. 

10) N år De tager trykkogeren af ilden, hold 
den da lige. 

11) Hæ ld ikke koldt vand over låge t, (fare 



sive stykke r kød , de r no rmal t kræver 
lang kogetid , men r inge tilsyn, desuden 
til grønsager, fisk og suppe r, idet de r dog 
må tages et vist forbehold overfor kartof
ler. Gamle kartofle r kan kun koges efter 
skrælning, idet de ellers vil sprænges. 
Endvidere synes smagen at lide noget. 
Nye k artofler forholder s ig som grøn
sager. 

Trykkogere er vel egnede til alle sam
menkogte rette r (gullasch , bankekød, 
nyre ragout o. s. v.). Lige ledes vil man 
med s tor fo rdel kunne koge gule ærter i 
t rykkoge re, endda uden forudgående 
iblødsæ tning eller efterfølgende passe
ring (jfr. dog stykke 2) . 

4) På grund af trykkogernes relativt høje 
pris kan man næppe forvente, at en gen
nemsnitshusholdning anskaffer mere end 
een trykkoger. Dette vil naturligvis be
grænse 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-vita
minet 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 at
mosfæretryk, blandt andet hidrørende 
fra de til tætning anvendte gummiringe , 
ligesom selve metallet også kan give no
gen afsmag, der dog i alt væsentligt s y
nes a t hol de sig til kogevandet. 

6) Trykkoge re n må betra gtes som en v el
kommen hj æ lp i de t daglige 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 frem
stilles en trykkoger med en maximalvægt 
på 2,5 kg, rumfang ca. 5 I (eventuelt stør
re, med tilsvarende højere vægt). side
eller skråtstillet sikkerhedsventil med 
tag, der beskytter brugeren mod skold
ning (som på den svenske, Aladdin), 
samt 3-trins trykregulering af typen 
Trumf (ingen mekanik, der kan gå i styk
ker, og som ikke kan tåle vand). Man 
kunne desuden ønske sig, at signalerin
gen ved kogetemperatur var noget tyde-
ligere. · 

Med hensyn til håndtag, synes hver
ken træ eller bakelit at være velanven
deligt, med mindre der skabes god luft
isolation omkring gennemgående metal
dele (bolte, skruer o. s. v.) . 

I Sverige godkendes kun trykkogere af 
typen Aladdin, hvor låget ikke kan fjer
nes, 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 væ re t i stand til at foretage under
søgelser og forsøg . Risikomomentet som 
helhed vi l blive behandlet i en senere 
medde lelse fra Sta tsprøveanstalten og 
Fabriktilsynet, hv orfra man iøvrigt kan 
vente e n bekendtgørelse vedr. tryk
koge 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 støtte
håndtag på den modsatte side}, samt at man 
ikke vælger den for liJJe. Det vil desuden 
vær e en fo rdel , om trykkogeren kan regule
res ti/ forskellige kogetemperaturer. Væg
ten er førs t og fremmest afhængig af, om 
try kkogeren er fremstillet ved presning el
l er støbning, sam t af, om den er beregnet til 
gas eller til va r mekilder, der kræver plan-

. sleben bund. 
De støbte t rykkogeres ty kke v ægge be

høver ikke a l være garant i for større styrke 

T]J.YKFEJL 

end de pressedes tyndere vægge, då der 
kan findes skjulte støbefejl, grov krystalli
sation o. s. v. 

Det sikreste og lettest håndterlige vil der
for antagelig være pressede, ikke for tynd
væggede trykkogere. 

Skal de anvendes til elektriske kogepla
der eller komfurer af Nidan-typen, kan de 
fås forsyn et med fortykket , plansleben bund. 
Denne sidste type kan anvendes både til gas 
og elektricitet, men ved man, at man ude
lukkende kommer til at lave mad ved gas, 
er det god økonomi at købe en presset tryk
koger med almindelig, presset bund. 

I »Faglige Meddelelser« nr. 6, 1949, side 24, tabel I, 3. kolonne, 1. linie, 1. tal (smags
bedømmelser) læs 8 i stedet for 5. 
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Tider ved anvendelse af trykkogere på gas. 

Total tid 1 minut. Gas-
Opvarmnings- Egenthgkoge- besparelse o pvarmnmgstld 

Rettens navn tid 1 minutter hd 1 minutte r + egent! k og e tld i 0; 0 af for- Bemærkninger b rug ved 

Blomkål . ... . ... . 

Fisk (havkat) 

Gulerødder .... . 
Gullasch . ...... . 

Hvidkål 
Høne, kogt .... . . 
Kalvebryst, kogt. 
Kalvetunge .... . 
Kartofler .... . . . . 
Nyreragout ... . . 
Oksel:1ryst, stegt 

i skiver ... . .. . 
Oksekødsuppe . . 
Prinsessebudding 

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

Alm. I Tryk-
gryde k oger 

5 4 

2 5 

7 5 
8 12 

7 7 
12 5 
6 5 
5 5 
6 4-5 
8 11 

10 10 
6 10 
6 12 

8 9 
30 23 

Alm . I Tryk-
gryd e kog er 

16 2 

23 6-7 

27 3 
75 5 

64 4 
135 25 
66 15 

108 41 
20 7 
60 5 

150 36 
132 30 
60 25 

70 26 
65 15 

Alm. j Tryk-
gryde k og e r 

21 6 

25 11-12 

34 8 
83 17 

71 11 
147 30 
72 20 

113 46 
26 11-12 
68 16 

160 46 
138 40 
66 37 

78 35 
95 38 

k ogning i 
alm. g ry de 

41 

121 ) 

49 
33 

62 
67 
59 
60 
46 
32 

46 
47 
51 

32 
38 

Koges i buketter, ikke 
hele hoveder, da disse 
ikke bliver møre ind
vendig. 
1 ) Sammenlignet med 
fisk, dampet mør. 

Ca. 15 minutters lang
som afkøling. 

Ca. 15 minutte rs lang-
som afkøling. 

Langsom opvarmning 
(skum), grønsagerne 
koges kun med den 
sidste halvdel af tiden. 

Hvor intet andet er anført , afkøles i koldt vand (hurtig afkøling). Ønskes langsom af
køling, reduceres kogetiden med 2 min, 

Gasbesparelse, genn emsnit af samtlige forsøg i % af gasforbrug med alm. aluminiumsgryde . 

Wear-Ever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 o/c 
Trumf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 <;t 
Aladdin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 o/c (kun få forsøg) 
Presto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 o/c 
Vitaminator . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 % 
Quick . .... . . . . . .... . .. . . .. .. 40 % 

Det ses af tabellen, at det tager 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 tryk
kogere. 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 kog
ning (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 op
varmes langsomt . Det vil ligel edes ,;se 
sig upraktisk at anvende trykkogere til 
retter, der kræver hyppigt tilsyn, e ller 
normalt kræver kort behandlingstid eller 
speciel tilberedning, f. eks. fruglkompo 
rør 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 dyp den i koldt 
vand (til lidt under lågets kant). 

12) Fjern ikke trykregulatoren, fø r trykket 
er gåe t helt af (ingen støj af udstrøm
mende damp, når man puffer til tryk
regulatoren) og fjern så låget. 

13) Ved rengøring af trykkogeren, husk da, 
at den er af aluminium og aldrig må ren
ses med soda. Hvis der har sat sig kalk i 
bunden , fjernes det med salpetersyre 
ca. IS % (dvs. 1 del koncentreret sal
petersyre + 4 dele vand) og efterfølgen
de grundig skylning med vand. 

14) år trykkogeren ikke er i brug, bør den 
stå den og tør med låget lagt løst, om
vendt på. Gem trykregulatoren i bunden 
af trykkogeren. 

Kogetider og gasforbrug. 
Da kogetiden ved anvendelse af tryk

kogere er væsentlig reducer~t. har man for
søgt, 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 føde
varer : kartofler, gulerødder, fisk , kød osv. 
Her viste der s ig den vanskelighed, at koge
tiderne varierede for samme produkt fra 
trykkoger til trykkoger. Tiderne var vel af 
samme størrelsesorden , men dog ret varie
rende. De tider, der angives i nedenstående 
tabel, er gennemsnitstider, der vil variere 
med produktets alder, kvalitet m.m., men 
som dog giver en nyttig rettesnor. Tilsva
rende gælder na turligvis gasforbruget, der 
dog også er afhængigt af trykkogerens rum
fang, vægt o. s. v. 

Vitaminundersøgelser. 
Der er gjort en række forsøg for at kon

statere, hvordan C-vitaminet bevares ved 
trykkogning af grønsager. Til forsøgene er 
anvendt: 

Hvidkål (snittet). 
Blomkål (buketter). 
Nye kartofler (skrabede). 

I hvidkål ødelægges ved kogning i al
mindelig gryde omtljjllt halvdelen af C-vita
minindholdet. Af cfen resterende halvdel 
findes ca. 70 % i kogevandet og resten i kå
len.* Da ca. halvdelen er ødelagt ved kog
ning, og størstede len af kogevandet som re
gel ~astes bort, hvis det ikke netop anven
des til suppe eller sauce, får man altså kun 
udnyttet ca. 1 /6 af den oprindelige C-vita
minrpængde. 

Koges hvidkålen i trykkoger, er tabet af 
C-vitamin ca. 1/ 4, og den ringe mængde ko
gevand kan let anvendes til sauce etc. Her
ved 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 an
vendelse af kogevandet. 

Ved kogning af blomkål kunne der ikke 
m ed sikkerhed konstateres noget destruk
t 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 koge
vandet. Koges blomkålen i trykkoger, og 
udnyttes den ringe mængde kogevand, fås 
ca. dobbelt så meget C-vitamin, eller meget 
nær det totale, oprindelige C-vitaminind
hold i blomkålen. 

Kartqfler viser ikke samme forhold. Ko
ges de i gryde, er C-vitamintabet ca. 7 %, og 
af resten forsvinder kun ca. 15 % med ko
gevandet. D. v. s. at ca. 80 % af det oprinde
lige C-vitaminindhold udnyttes. 

Koges kartoflerne i trykkoger, og anven
des kogevandet, udnyttes ca . 95 % , idet ca. 
5 % af C-vitaminet ødelægges ved kognin
gen. Desværre e r kartoffelvandet fra tryk
kogte kartofler oft e af en højst ubehagelig 
smag, og hældes det bort, forsvinder yder
ligere ca. 4 % af resten, hvilket vil sige, at 
man alt ialt udnytter ca. 90 % af det oprinde
lige C-vitaminindhold, så fordelen h er er 
ikke så stor. (Dette gæ lder nye kartofler, 
gamle kartofler er ikke undersøgt). 

C-vitamin i 0/ , al oprindeligt indhold. 

Hvidkål Blomkål Kartofler 

Rå Kogt Koge-\ Rå Kogt I Koge-/ Rå Kogt Koge-
vand vand vand 

Vitaminator ..... ... .. 100 81 10 100 105** 7 100 92 4 
Trumf ......... ... . .. . 100 67 5 100 94 6 100 90 2 
Quick . . . ..... . .. .. . .. 100 59 8 100 89 9 100 93 3 
Presto .. .... ' ..... ... . 100 72 7 100 83 12 100 88 4 
Wear Ewer .. .... .. . ... 100 63 5 100 99 13 100 90 7 
Gennemsnit .. .. ...... . 100 68 7 100 94 9 lOJ 91 4 
Alm. gryde ....... . ... 100 18* 39 100 52 43 100 79 14 

" Stemmer i a lt væsentlig overens med tidligere , ikke offentliggjorte, undersøgelser i Statens Husholdningsråd. 
H vo rimod 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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VITAMINATOR - dansk 
Findes i handelen 

Mjleslok 1 : 6 

Desuden hades : 

TRUMF Il - dansk 
findes i handelen 

Målestak I : 6 

QUICK - dansk 
Findes i handelen 

Målestok 1 : 6 

PRESTO - engelsk 
findes for tiden 

ikke i handelen 

Målestok 1 : 6 

findes ikke i 

handelen 
Målestok 1 : 6 

ALADDIN - svensk 
Findes ikke i 

handelen 

Målestok 1 : 6 

~ " ,. 

Pris: Kr. 75. 
Gasbesparelse: 43 1/o 
Rumlang: 4,75 liter 
Vægt: 3,44 kg 
Materiale: Aluminium. Hå ndtag: træ. Støttehåndtag: 

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

Pris: Kr. 65 
Gasbespare/se: 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-vægtventil, ca. 106, 112, 

1:0° C . 
Trumf I, 3 h ter Kr. 50 
Trumf I[( 6 h er · Kr. 80 
Tru,n! IV 9 b e r - 100 

e st.rreuer lre:,i,;tilles med plansleben bund til el. 
kogeplad<er . • ferpns pr. stk.. kr. 15,00 for alle størrelser. 
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 fo~ ~ .-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 
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 desuden støttehåndtag. 
Endvidere fremstilles nu en Quick li med et rumfang på 
ca. 6 liter og med 2 bake lithåndtag anbragt som på en 
almindelig gryde. 

Pris. Kr. 69,50 
Gasbespare/se: 61 °/o 
Rumlang: 4,0 !iler 
Vægt : 2,455 kg 
Materiale: Aluminium. Håndtag: bakelit 
Fremstillingsmåde: Støbning 
Afpudsning: Yderside: blank. l ncle rsirle: glat. 
Bund: Plansleben. Gas, alm. komfur, El. og N ida n 
Sikkerhedsventil : Gummiskive · 
Trykregulering: Manome terventil, ca. 106, 112, 121·° C. 

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

bakelit 
Fremstillingsmåde: Presning 
Afpudsning: Yderside: blank . Inderside: glat 
Bund : Ikke plansleben, kun gas og alm. komfur 
Sikkerhedsventil : G u mmiskive 
Trykregulering: Ec nstillinqs·vægtven til, ca. 120° C . 

Pris : Ca. kr. 53 
Gasbesparelse: Ca. 53 '!, (meget lille forsog ma en..te 
Rumfang: 4,2 liter 
Vægt: 1,85 kg 
Materiale: Aluminium. Håndtag: bakelit 
FremsUJJingsmåde : Presning 
Afpudsning: Yderside : blank. Inderside : glat 
Bund: Omtrent plan. Gas, alm. komfur, til nød El. 

og Nidan 
Sikkerhedsventil: Gummiskive 
Tr ykregulering: Hul i sikkerhedsventilens gummiskive 

med indvendig lukkebøjle. 

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


