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W większości wykonana z odnawialnych materiałów!




WARTO
WIEDZIEĆ

Nie wytwarza dwutlenku węgla podczas gotowania
Brak kosztów użytkowania
Zredukuj swój wpływ na środowisko!

Kuchenki w formie pudła są dziś najczęściej używanymi kuchenkami solarnymi. Ich wygląd
oraz praca przypomina tradycyjne piece, lecz bez przycisków i zapotrzebowania na gaz lub
elektryczność.
Zrób swoją własną kuchenkę w formie pudła używając kilka prostych rzeczy, które możesz
znaleźć w piwnicy, na strychu lub domowym warsztacie. Zaskakująco, czyni ona gotowanie
prostym, nigdy nie przypala jedzenia i działa idealnie z takim produktami jak ryż, które
wymagają długiego czasu gotowania przy stosunkowo niskich temperaturach. Nie jest
zalecane przygotowywanie mięsa w tej kuchence gdyż może się zepsuć podczas powolnego
procesu gotowania.
Czas gotowania jest zależny od pogody, ale ogólne testy przeprowadzone w lokalnych
warunkach wskazują na podwojony czas gotowania w porównaniu do zwykłego pieca.
Oczywiście, dłuższy czas gotowania nie stanowi problemu gdyż zerowy koszt użytku kuchenki
rekompensuje jej wszystkie słabości.

JAK DZIAŁA

Umieść garnek w kuchence i pozwól mu absorbować ciepło z promieni słonecznych odbitych
przez lustra. Lśniące wewnętrzne ścianki odbijają ciepło do środka. W droższej wersji,
wewnętrzne ściany są zrobione z czarnych metalowych płyt utrzymujących ciepło poprzez
jego absorbcje. Podczas gdy słońce nie przestaje przemieszczać się po niebie, taka kuchenka
wymaga przestawienia co 30 minut, co jest duża przewagą nad parabolicznymi kuchenkami i
im podobnymi.

Kuchenka w formie pudła działa podobnie jak zwykła. Wystarczy umieścić garnek w środku i
użyć ciepła z promieni słonecznych, odbitych od luster i wnętrza. Należy użyć czarnego garnka
ze szklaną pokrywą.

JAK
GOTOWAĆ

W naszym klimacie, garnek ryżu będzie gotowy w przeciągu 75 minut. W związku z tym, że
ciepło działa od góry, ryż się nie przypali – wystarczy wrzucić go do garnka. Przed końcem
gotowania, górna warstwa zapiecze się trochę i pozostawi wspaniały smak orzecha laskowego.










Pudełka tekturowe
1 tafla czystego szkła (sprawdź Rysunek dla minimalnej wielkości)
3 lustra (sprawdź Rysunek dla wielkości)
Folia aluminiowa (rolka wytrzymałej folii domowego użytku lub używana
aluminiowa mata)
Słoma lub wełna
Zszywacz
Bardzo wytrzymały klej lub dwuwarstwowa taśma
Lina

CZEGO

POTRZEBUJESZ

JAK TO ZROBIĆ
1. Weź pudełko tekturowe o dużym rozmiarze. Na bokach oznacz linię nachyloną około 60 stopni. Górna krawędź pudła musi być
nachylona zgodnie ze kątem padania promieni słonecznych.
2. Weź kolejny karton i przytnij go, aby pasował do wnętrza poprzedniego. Powinno być 3-5 cm pustej przestrzeni pomiędzy
wewnętrznym i zewnętrznym pudełkiem. Przestrzeń należy wypełnić słomą lub wełną - nie używaj styropianu lub innych produktów
chemicznych do izolacji, aby uchronić żywność przed toksycznymi oparami.
3. Po zakończeniu izolacji pudełek, przymocuj za pomocą zszywacza folię aluminiowej do
wewnętrznych ścianek powłoki.
4. Zrób ramę dla szyby. Weź arkusz tektury i wytnij kawałek, który będzie miał wielkość od
1,5 do 2 cm dookoła większą niż szyba, z wyjątkiem góry, gdzie będzie większy (dla
utworzenia wystającego fragmentu o wielkości 20 cm i wysokości grzbietu ścianki
kuchenki). Wytnij prostokąt o wielkości od 1,5 do 2 cm mniejszej od wielkości szkła. Weź
inny arkusz tektury i powtórzyć procedurę, tym razem bez dodatkowego fragmentu na
górze. Umieścić szybę pomiędzy dwiema ramami i dokładnie przymocuj za pomocą
zszywacza dwie kartonowe części razem. Aby zszywanie było proste i bezpieczne, użyj
młotka i spłaszcz oba kawałki tektury wokół każdego zszywanego miejsca.
Zagnij dodatkowy wystający fragment tektury u góry ramek i umieść go pomiędzy
wewnętrzną i zewnętrzną warstwą tylnej ścianki kuchenki.
5. Weź więcej tektury i wytnij trzy fragmenty wielkości luster, zachowując wystający fragment na dole każdego kawałka (idealnie
dopasowany do ścianek kuchenki). Przyklej lustra do tektury. Złóż każdy wystający fragment i przymocuj lustra za pomocą zszywacza do
ścianek kuchenki, aby otrzymać klapy.
6. Zrób trzy tekturowe pierścienie i przyczep je do tyłu każdej z klap. Przepuść sznurek przez pierścienie i użyj go do ustawienia luster.

