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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST
parní hrnec ETA Calderon 1134 90000

zavařovací hrnec Hyundai PC 200 SS

Výkon je výhodou

Zásoby na zimu

Pokud máte pocit, že jméno Calderon jste už slyšeli a nebyl to parní hrnec ETA, pamatujete
si možná jméno španělského básníka Pedra Calderona de la Barca. Zde však jde ale o jeden
z nevýkonnějších parních hrnců na trhu s naprosto unikátním vyvíječem páry, který neohřívá
všechnu vodu, ale jen její část. Tím odpaří více páry za stejný čas, než kdyby ohříval vodu
všechnu. Proto jsou potraviny dříve uvařené!
Parní hrnec Eta Calderon je složen ze tří nádob, víka, misky na rýži, odkapávací nádoby,
nádoby na vodu s víkem. Díly do sebe lehce
zapadají, jen víko nádoby na vodu je nasazeno
těsněji. Nádoba na vodu s vodoznakem pojme
dva litry, což by mělo stačit na 60 minut provozu. Jediným ovládacím prvkem je mechanický
časovač s dobou vaření do 30 minut.

Zkušenosti
Napuštění vody je možné i přes víko nádoby, ve kterém je otvor se záklopkou. Ta se při
kontaktu s vodou otevře. Při vaření vajec mne
překvapilo, že jen horní nádoba má pět důlků
pro umístění vajec. Do nádob jich lze naskládat víc, ale nebudou stát, takže mohou mít

Eta Calderon 1134 90000
cena:

2.499 Kč

náplň vody:

2l

max. nastavitelný
čas:
příkon udávaný /
měřený:
celkový objem
nádob:
rozměry (švh);
hmotnost (celková):

30 min
1 500–1 800 W/1 660 W
9l
210 x 245 x 300 mm;
3,5 kg

Potraviny

Množství

žloutek na straně.
Uvařena na hniličku jsou za šest
minut, což je o třetinu kratší doba než
u běžných přístrojů.
Příprava celého
oběda
najednou
je lákavá, a proto jsem vyzkoušel
uvařit oběd pro
tři lidi, což hrnec
zvládne s rezervou.
Zvolil jsem kombinaci vepřového
masa,
květáku
a brambor. Důležité je dát potravinu,
která se připravuje
nejdéle, dolů a nejrychleji připravenou nahoru. Dole probíhá příprava rychleji, takže se
potřebný čas srovná. Vše jsem připravoval 30
minut a výsledek byl velmi dobrý. Brambory
malinko měkčí, květák a maso perfektní. Jen
je třeba více kořenit a solit, protože voda, která se sráží na potravinách, část soli odplaví,
případně lze pokrm po uvaření ještě dosolit.
Výsledky zajímavějších z mých pokusů najdete v tabulce.
Nádoba

Čas

Hodnocení
Díky vysokému příkonu přístroj vyvíjí velké
množství páry, a proto funguje rychleji oproti většině dalších přístrojů. Velká nádoba
na vodu umožňuje provoz bez dolévání i při
dlouhých časech vaření. Jako zbytečně nedotažený detail vidím jen pět míst pro vaření
vajec. Využití mechanického časovače znamená jednoduché, ale ne zcela přesné nastavení času.

cena:
objem nádoby/jednolitrových sklenic:
příkon udávaný/
měřený:
nastavení času /
teplot
vybavení:

2 ks

horní nádoba

7 min

0,168 kWh

vejce na hniličku

4 ks

horní nádoba

6 minut

0,132 kWh

perfektně na hniličku

rýže

1 hrnek + 1,5 hrnku
vody

spodní + miska

35 min

0,911 kWh

dobře uvařená, trochu měkčí,
30 minut by stačilo

brambory + vepřové
maso + květák

0,5 kg + 0,4 kg + 0,5 kg

spodní + střední
+ horní nádoba

nastaveno 30 minut trvání
32 minut

0,768 kWh

vše perfektně uvařené, brambory trochu měkčí

0,8 kg + 0,4 kg + 0,3 kg

spodní + střední
+ horní nádoba

0,761 kWh

vše perfektně uvařené, tentokrát trochu víc uvařený květák

Při vaření v parním hrnci je třeba více solit, protože pára sůl i koření více odplavuje.
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Ovládání
Jednoduchý panel s knoflíky pro nastavení teplot 50 °C až 100 °C vyznačených
na stupnici a ryskami min pro dohřívání
a max, kterou nevyužijeme, protože
pro tvorbu páry stačí 100 °C. Časovač
do 120 minut bude dostatečný při zavařování, ale pro přípravu množství guláše v tomto
přístroji bychom využili polohu ON Continue, při
níž je hrnec zapnut trvale. Užitečnou pomůcku
představuje přepínač zvukové signalizace dosažení nastavené teploty, který upozorní, že je
třeba nastavit časovač pro dobu zavařování. Ta
se počítá od dosažení předepsané teploty podle
druhu ovoce.

Hyundai PC 200 SS

Komentář k výsledku

vejce na hniličku

nastaveno 30 minut trvání

Zavařovací hrnec Hyundai PC 200 SS umí udržet nastavenou teplotu, vypne se po nastaveném čase a upozorní na dosažení nastavené
teploty. Vyzkoušíme, zda dostojí tomu, co slibuje, a zkusíme se dovědět víc…
Objem vody 27 litrů znamená poměrně
velikou nerezovou nádobu, která je vybavena vypouštěcím ventilem a plastovým víkem.
Rošt pro pokládání zavařovacích sklenic tvoří
zbytek příslušenství spolu se zátkou ventilu. Ta
se montuje zevnitř hrnce a slouží jako ochrana ventilu v případě, kdy hrnec využíváme pro
vaření polévek, gulášů nebo podobných jídel,
které nelze vypouštět ventilem. Hrnec má tedy
široké využití, i když vaření 27 litrů guláše nebo
polévky si dovedu představit jen při opravdu veliké rodinné oslavě! Ale pro vaření nebo udržení
teplého čaje nebo svařáku? Proč ne!

Spotřeba

o trochu víc než na hniličku
stačilo by 6 minut

brambory + ryba +
brokolice

Začíná čas sklízení ovoce, které často konzervujeme,
zmrazujeme, sušíme a zavařujeme, abychom měli přichystané vitamíny na zimu. Přitom právě zavařování má v našich domácnostech dlouholetou tradici. Obsah sklenice
je důležité zahřát, čímž se sterilizuje a zvětší svůj objem.
Tím se z prostoru pod víčkem vytlačí vzduch. Po zchladnutí sklenice vytvoří podtlak, který drží víčko a zabraňuje
zkažení obsahu. Při chladnutí zavařeniny ponořujeme
na nějaký čas do horké vody nebo ponecháme v páře.

rozměry (švh);
hmotnost:

Hodnocení

2.299 Kč
27 litrů/14 ks
2 000 W/1 970 W
0–120 min + trvale/
50–100°C
vypouštěcí ventil,
rošt, zátka
410 x 460 x 410 cm;
4,51 kg

S minimální náplní vody také zavařujeme
v páře, což je energeticky výhodnější než
ohřev plného hrnce vody. Pro dosažení maximální teploty ve varném prostoru téměř 100 °C
postačí 14 minut. Při vaření v páře je nutné hlídat hladinu vody, aby nedošlo k jejímu vyvaření. Zajímavým ukazatelem je také čas dosažení
stejné teploty při různých hladinách vody.
Ocenil jsem vypínač pro funkci upozornění
na dosažení teploty, protože ta vydává opravdu pronikavý zvuk, což je ale dobře. Od té
doby se totiž měří čas zavařování a je nutné
nastavit časový spínač.

Pohled zespodu přístroje odhalí schránku pro navinutí přívodní
šňůry a „zapíchnutí“ síťové vidlice.

Zkušenosti
Vzhledem k tomu, že minimální hladina vody
je 3,5 litru, dosahuje při ní nastavené teploty
poměrně rychle.

Zavařovací hrnec Hyundai PC 200 SS usnadní
velké zavařování. Rozhodně se vyplatí, pokud
máte zahradu a hodně zavařujete. Hodí se ale
i pro pořádání velkých oslav nebo dětských táborů. Pak poslouží pro přípravu 27 litrů čaje, který se může z hrnce nalévat ventilem, nebo pro
přípravu guláše – pak je ale nutné využít zátku.
Přesné nastavení termostatu využijete i pro pomalé vaření či udržování teploty nápojů. Dodává
se i v bílém smaltovaném provedení.

Zavařovací hrnec uvítají majitelé zahrad, ale hodí se také k vaření i pro velké oslavy.
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