Portabla kök

för friluftsliv eller elavbrott

Cirkapris (kronor)

Primus
Essential Stove Set 1,3 l

Trangia
25-3 UL

Jula
Kayoba Stormkök

Biltema
Gasolkök 2,8 kw

Primus
Omnifuel

BioLite
CampStove 2

Bright Spark
Gasolkök

1 000

1 045/550

170

250

2 100

1 600

485

Gas

Gas/sprit

Sprit

Gas

Gas, bensin, fotogen,
diesel, flygbränsle

Naturmaterial

Gas

Gas

800
90h/198Ø

986/894
105h/220Ø

586
100h/205Ø

77
80h/55Ø

1 008
88h/66Ø2)

1 019
210h/127Ø

2 277
95h/350l/290d

2 606
150h/380l/290d

Nej men går
att köpa till

Nej men går
att köpa till

Nej men går
att köpa till

Nej

Nej

Jula
Kayoba Gaskök
Prisvärd

PRODUKTINFO
Typ av bränsle (Ingår ej)
Uppmätt vikt (g)1)
Mått (mm)

Ja, stekpanna/lock,
2 kastruller (2x1,3 l)

Kokkärl ingår (storlek)

Vår
favorit!

Ja, stekpanna/lock,
Ja, stekpanna/lock,
2 kastruller(1,5 & 1,75 l) 2 kastruller (1,3 & 1,5 l)

200

Inbyggd tändare
Justerbar låga

Nej
Ja

Nej
Ja/ja (2 lägen)

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja (4 lägen)

Ja
Ja

Ja
Ja

Koktid (min:sek), 1 liter vatten3)
(aluminiumkastrull+lock)

5:00

5:40 (gas)/
12:30 (sprit)

11:00

7:30

6:20 (gas)/
7:50 (bensin)

9:00 (+2:30 för att
få igång elden)

6:30

6:30

Rekommenderad för inomhusbruk

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Mycket lätt
att använda.
Kokar snabbast.

Stadigt och enkelt att
använda. Går bra att
packa. Bra att köket
fungerar med olika
brännare och bränslen.

Lite osmidig
att packa ihop.

Med spritbrännaren
blir koktiden lång och
kastrullen ordentligt
sotig.

KOMMENTAR
Snabb och lätt
att använda

Vikt inklusive alla medföljande delar och eventuell väska/packpåse.
Avser brännares mått, ej bränsleflaska.
3)
Vid testet av spritköken användes röd etanol.

Billigast
men sämst
Billig

Liten och lätt.
Brännaren monteras
direkt ovanpå
gasbehållaren.

Påhittig konstruktion!
Klarar många olika
Tar vara på eldens energi
bränslen. Känns tåligt när du lagar mat så att
och gediget.
du även kan ladda
mobilen eller få ljus.

Stadigt och lätt att
använda. Bra med
inbyggd tändare.
Godkänd för
inomhusbruk.

Stadigt och lätt att
använda. Bra med
inbyggd tändare.

Blir extremt sotig.
Osmart design – när
man tar av grytan kan
man få med sig hela
köket i greppet så att
det riskerar att välta.

Instabil, kastrullen
skulle lätt kunna välta
av misstag. Risk att
bränna ﬁngrarna då
gasreglaget sitter
nära lågan.

Lite mer krävande
att hantera (när du
använder flytande
bränslen). Var beredd
på att behöva skruva
lite själv.

Tungt och klumpigt
att bära med sig.

Tyngst och tar
störst plats.

Sotar mycket. Kan ta
tid att förbereda
bränsle och få igång
elden. Kastrullen står
lite ostadigt.

1)
2)

Fakta och bild: Testfakta i november 2017

