Pentterin kaapit kuntoon kevätpuunauksen yhteydessä
Kevät on nyt virallisesti täällä. Aurinko paistaa ja meri on avoin. Mieli halaajaa kesän suurille
meriseikkailuille.
Vene varustellaan viimeisen päälle, huolletaan huolella. Usein kuitenkin unohdetaan laadukkaiden
keittiötarvikkeiden merkitys myös siellä kakkoskodissa.
Mutta jos pentterissä on tilaa noin kolme neliötä ja ollaan voimakkaasti keinuvilla aalloilla, kannattaa
keittiövälineisiin kiinnittää erityistä huomiota.
Venekeittiöiden haasteina ovat pienet tilat, keinunta, sääolosuhteet ja tietenkin meri. Keittiötarvikkeiden
tulisi siis olla särkymättömiä, sisäkkäin meneviä, helposti tiskattavia ja sääolosuhteet kestäviä
(rikkoutumattomia, ruostumattomia jne).
Pentterin varustelun ei tarvitse olla niin kattava kuin kotikeittiön. Muutamalla järkevällä valinnalla pärjää
pitkään. Suosi kattiloissa ja pannuissa niitä, joissa on irrotettava kahva. Silloin voit käyttää kattilaa myös
kulhona tai tarjoiluastiana. Irrotettavat kahvat tekevät tuotteista myös pinottavia ja helppoja säilyttää.
Osta kattilaan tiivis muovikansi, jolloin voit säilyttää ylijäänyttä ruokaa jääkaapissa.
On myös tärkeää, että keittiötarvikkeiden valinnassa huomioi ekologisuuden. Bambutuotteet ovat kauniita
ja ekologisia. Bambu on materiaalina kevyt ja kestävä, erinomaisia veneastioita.
Bambukuidusta valmistetut tuotteet ovat ekologinen valinta, sillä materiaalin kasvatuksessa ei käytetä
lannoitteita, keinotekoista kastelua eikä tuholaismyrkytystä. Bambutuotteet loistavat ominaisuuksillaan
myös tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa: kuitu hajoaa ja maatuu nopeasti.
Veneeseen valittavien keittiötarvikkeiden tulee olla myrkyttömiä ja kestäviä. Suosi aina PFOA-vapaita
pinnoitteita pannuissa. Valitse aina laadultaan pitkäkestoisin tuote, sillä sen valinta on hyväksi myös
luonnolle. Laatu maksaa ehkä enemmän, mutta pidemmän päälle on kuitenkin järkevämpi ratkaisu. Osta
kerralla kalliimpi ja laadukkaampi paistinpannu joka kestää vuosia, kuin se että uusit edullisen pannun
kerran vuodessa. Kunnollisen, pitkäikäisen ja laadukkaan pannun ostaminen on ekologisempaa kuin
edullisen pannun päivitys vuoden välein.
Suotuisia tuulia sekä nautinnollisia kokkailuhetkiä kesäkoteihin!
_______________________________________________________________________________________
Heirol Oy on vuonna 1991 perustettu kaarinalainen perheyritys, joka sydämenasiana on toimittaa koteihin
laadukkaita keittiövälineitä. Nyt HEIROL on lanseerannut myös sarjan, joka toimii erinomaisesti
kakkoskodeissa – QUICK CLACK Pro.
Teräskattiloita on neljä eri kokoa ja kattiloiden säilytys on helppoa, koska kattilat menevät kätevästi
sisäkkäin. Pinnoittamaton kattila kestää kovempaakin käyttöä. Kattilaa voi käyttää myös vatkauskulhona.
Quick Clack Pro -sarjan teräskattilat sopivat kaikille liesille. Kattiloihin myydään irrotettavat kahvat erikseen.
Kattiloihin on saatavilla lasikannet sekä tiiviit muovikannet säilytystä varten.
Kattilalla on 2 vuoden takuu normaalikäytössä.
Sarjan paistinpannut ovat myös pinottavia, joten ne vievät säilytyksessä todella vähän tilaa.
Quick Clack Pro -sarjan pinnoitettu paistinpannu sopivat yhtälailla kaikille liesille.
Paistinpannun pinnoite on PFOA-vapaa. Paistinpannun kahva myydään erikseen.
Pannujen takuu 2 vuotta normaalikäytössä.
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