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Bästa köket för
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mer lämpat till matlagning i tält eller
vindskydd.

En nackdel med spritkök är att sprit
brinner dåligt när det är minusgrader.
Spritens energiinnehåll är dessutom
mycket lägre än för gas och bensin
vilket betyder att du måste bära med
dig dubbelt så mycket vätska.

Vid en dagstur betyder det kanske
inte så mycket, men på längre turer
kan det handla om flera kilo extra vikt.
Värmeeffekten är låg och det tar
normalt 8–10 minuter att koka en liter
vatten vid sommartemperatur. Spar lå-
gan är inte på långa vägar lika bra som
på andra typer av brännare.

Gasolkök
Gasbrännare har många fördelar: de är
säkra, luktfria, lätta att sköta, behöver

ingen förvärmning,
brinner utan sot, har bra sparlåga, hög
effekt och korta koktider. Det tar bara
3–5 minuter att koka en liter vatten vid
sommartemperatur. Allt man behöver
göra är att öppna kranen och tända –
enklare kan det inte bli. Gasen antänds

Varm mat och nykokt kaffe kan rädda den suraste
av fisketurer. Vår utelivsexpert Jens Bursell vet vad
du ska tänka på när du väljer köksutrustning för
ditt vildmarkskök. Läs hans tips, de guld värda!

Varm mat på fisketuren! Med ett
bra campingkök i fiskeryggsäcken
är det en enkel match att laga sig
en god måltid som kompletteras
med en omgång färskbryggt
kaffe.

Av Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

antingen med eld eller med en
inbyggd, elektronisk tändning.

Gasbrännaren kan antingen skruvas
direkt på gasbehållaren, eller monteras
med en extra slang. Den sistnämnda
typen står mer stabilt om underlaget är
ojämnt, men väger i gengäld lite mer.
Det är dock en vanlig lösning på multi-
fuel-brännare som kan använda gas.

Bensin och multifuel
De flesta bensinbrännare är konstrue-
rade som multifuel-brännare, det vill

Fisken har slutat nappa och
magen signalerar matdags.

Längst ner i fiskeväskan ligger några
torra mackor med svettig ost, som inte
precis inbjuder till några större kulina-
riska upplevelser. Men med ett litet
campingkök kan du snabbt fixa till en
varm måltid och höja värdet på fiske-
turen flera snäpp.

Det finns några olika typer av
campingkök att välja på. De vanligaste
är sprit-, gas-, bensin- och multifuel -
brännare. Att välja det som passar till
ditt temperament, ditt fiske och din
packning kräver lite grundläggande
kunskap. Här får du en kort översikt
över för- och nackdelar med olika
typer av campingkök.

Spritkök
Alla sportfiskare känner till det klas-
siska stormköket från Trangia, som
eldas med T-sprit. Driftsäkerheten är
mycket hög, det är enkelt att hantera
och det finns nästan inget som kan gå
sönder. Dessutom är sprit billigt och
inte på långa vägar så brandfarligt som
gas eller bensin, vilket gör spritköket

»

Grytor, pannor & tillbehör
Till allround-fiske och friluftsbruk är 2-
3 personers aluminumgrytor från
Trangia ett bra val. Även om du inte
har tänkt steka så mycket är
stekpannan viktig, eftersom den
används som lock till grytorna och
minskar koktiden väsentligt. 
Det mest använda materialet i
campinggrytor är aluminium, men
det förekommer också

Duossal/Inoxal och titan. Det gör
ingen skillnad i koktid, men
Duossal/Inoxal-grytorna väger dubbelt
mot aluminium. Fördelen är att den
rostfria innerbeläggningen är lättare att
hålla ren och att maten inte bränner
fast lika lätt. Titan är dyrast, men också
mest hållbart och lättast att hålla rent.
Dessutom ungefär samma vikt som
aluminium. 
Glöm inte att du behöver en
specialtång till den här typen av grytor,
annars kan du inte hantera dem när de
blivit varma.

” Gasbrännare är säkra, luktfria, lätta att
sköta, behöver ingen förvärmning, brinner
utan sot, har bra sparlåga, hög effekt och
korta koktider.

ÄKET
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Silikon-teflonhärdad  knutstark
Genom ”härdningen” med silikon-teflontillsatser 
får man en försegling av linans yta, detta har en mycket
positiv inverkan på linans egenskaper i vått tillstånd.

Låg friktion- Långa kast
Linan får genom en unik ”härdning” med teflontill-
satser låg friktion som ger otroligt bra kastegenskaper
linans hela livslängd.

Nötningsstark- färre linbrott
Den genom härdningen tätade och förseglade ytan gör
linan otroligt motståndskraftig mot yttre påverkan. 
Tex. nötning-solljus.

Osynlig-fler hugg
Stroft GTM är transparant ljusgrå med ett ljusbryt-
ningsindex mycket nära vattnets.
Under vattnet nästan osynlig- ovan vattnet väl synlig.

Saltvatten-åldersbeständig
Den unika ”härdningen” (värmebehandlingen) med
tillsatser av silikon-teflon gör Stroft GTM mycket
åldersbeständig och ger låg påverkan av lång tids
användning i saltvatten.

Stroft ABR
Kanske världens 
slitstarkaste lina 
utvecklad för 
trolling, tufft fiske 
efter lax och gädda.
Proffsens favorit.
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säga att man kan använda olika sorters
bränslen; till exempel bensin, fotogen
och diesel, samt i många fall även gas.

Campingkök av den här typen är en
fördel om du reser i fjärran länder, där
det kan vara svårt att få tag i vissa

typer av bränslen. Bensinbrännare
fungerar dessutom oöverträffat bra i
sträng kyla.

En klassisk bensinbrännare använ-
der 3–5 minuter för att koka en liter
vatten. Energiinnehållet i bensin är
högt och därför är det ett bra val för
långa fisketurer och vandringar.
Använd alltid kemiskt ren bensin,
eftersom annan bensin och fotogen
kräver mycket rengöring och under-
håll.

Effekten för fotogen är nästan

densamma som för bensin, men efter-
som det luktar illa och sotar mycket,
samt kräver förvärmning är det inte
särskilt populärt.

Bensin- och multifuel-brännare
fungerar så här: Med hjälp av en pump

skapas ett övertryck i bränslebehålla-
ren. När en ventil öppnas rinner bräns-
let till en förvärmningsenhet. Det
flytande bränslet antänds och värmer
upp brännaren. När den är tillräckligt
varm övergår bränslet i gasform och
passerar ut genom munstycket. När de
gulorangea förvärmningsflammorna
efter 15–30 sekunder dör ut, skruvar
du upp bensintillförseln och gasen
antänds. När bensingasen förbränns
korrekt, med full värmeeffekt, är
flammorna genomskinligt blå.

Vindskärm hjälper
Till de flesta köken följer det med en
vindskärm av aluminium som kan
viras runt brännaren och fästas med ett
clips. Vindskärmen stoppar blåst och
bevarar värmen. Skulle köket sakna
vindskärm kan du lätt tillverka en av
aluminiumfolie.

Eftersom alla bränslen är mycket
brandfarliga bör du vara mycket
försiktig vid påfyllningen. Fyll aldrig
på bränsle när brännaren är varm!

Men en bra brännare tar det
ingen tid att laga till en
läcker måltid av fångsten.
Här är det Trangia spritkök
som är igång.

Om man har ont om plats i
fiskeryggsäcken är små
gasbrännare, som till exempel
MSR Pocket Rocket, idealet.
Liknande produkter kan man
också få från Optimus och
Markill.

Hur mycket bränsle?
Förbrukningen av bränsle beror på
höjd över havet, vind och kyla. Ju
kallare, högre och blåsigare det är,
desto mer bränsle går det åt. En tum -
regel är att man vid en tur i låglandet
använder följande mängd bränsle:
Sprit: På sommaren 0,85-1 liter/man
och vecka. Ej lämpligt för snösmältning.
Gas: 0,5 liter/man och vecka. Vid
snösmältning 1 liter/man och vecka.
Ren bensin: På sommaren 0,7
liter/man och vecka. Vid snösmältning
1,4-1,6 liter/man och vecka.
Fotogen: 0,6 liter/man och vecka.
Snösmältning 1,2 liter/man och vecka.
Diesel: 0,6 liter/man och vecka.
Snösmältning 1,2 liter/man och vecka.

” Sprit är billigt och inte lika brandfarligt
som gas eller bensin, vilket gör spritköket
mer lämpat till matlagning i tält eller
vindskydd.

Multifuel-brännare har, som
namnet antyder, ett mycket brett
användningsområde – men deras
allra viktigaste fördel uppdagas
när man på utlandsresan inte kan
få tag i vissa sorters bränsle.


