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Rady na zimní kotlíkové vaøení

1. Na sněhu je pro rozdělání ohně zapotřebí
vytvořit suchou podložku pod oheň (rošt).
Připravte si několik syrových polen a položte
je vedle sebe na povrch sněhu. Na první vrstvu
přidejte minimálně jednu další vrstvu (vrstvy
na sebe skládejte střídavě napříč).
2. Jak získat vodu ze sněhu
- Ve sněhu je velké množství vzduchu a pouze 1/5 vody.
- Při vaření sněhu v nádobě nejprve roztaje vrstva

o tloušťce 1 cm u dna, z které se vytvoří tenká
vrstva vody.

- Nad touto vodou je vzduch, který dělá
izolační vrstvu a brání rychlému roztátí
zbytku sněhu.

- Pro rychlejší získání vody ze sněhu
je třeba sníh stále stlačovat
ke dnu, např. lžící.

3. Na hrazdu či závěs pro kotlík je
dobré použít mokré dřevo list-
natých stromů.

4. Mějte k sirkám/zapalovači
jako doplněk křesadlo – výhody
křesadla jsou:

- Funkční i za mokra
- Dlouhodobá živostnost
- Dobře viditelné jiskry

– vhodné i jako
nouzový signál

- Při troše trénin -
ku s ním zvlád-
nete rozdělat
oheň za pár
vteřin

Připravte si na jedné ze zimních

výprav jídlo v kotlíku, na ohni a na sněhu! Využijte

co nejvíce z nabízených surovin! Váš recept a foto-

grafi i hotového pokrmu pošlete do konce února na 

skautjunak@skaut.cz, do předmětu zprávy napište

Ňamky a blafy. Vylosovaným zašleme hru Antivirus!

Suroviny:
celer, mrkev, kořen petržele, brambory, sušené

houby - směs, voda, cibule, hladká mouka, rost-

linný olej, kmín  drcený, paprika sladká (koření),

sůl, pepř, majoránka sušená, jarní zelená cibulka

Soutìž

City of Science je jednodenní program v Kirara-hamě, který se snaží prohloubit porozumění pokroku ve vědě a tech-no logiích a také přínosům a problémům s vědouspo jenými. Tento program nabízí prostor provzdělávání v oblasti rozvoje alternativníchpaliv a dalších energetických zdrojů,ekologickýchproblémů, robotikya samohybných technologií.


