
Stormkökstips i Danderyds Sjöscoutkår 
 
 

Innan du börjar: Kårens säkerhetsregler:  

Alltid 2 hinkar vatten i närheten 
av öppen eld. 
 
Det kan börja brinna i någons jacka eller att man bränner sig. Har man 4 
patruller kan det räcka med 2 hinkar vatten "i mitten" av patrullernas 
eldplatser, och informera dem att DÄR finns vattenhinkarna! Annars 2 hinkar 
vatten vid varje öppen låga. 
 
Placera stormköket på plan mark/underlag som inte kan börja brinna. 

 

Stormköket har ett underrede (hålen mot vinden), ett vindskydd 
som ställs ovanpå, två kastruller, en stekpanna och en tamoj 
(scoutord för handtag, en moj man tar med...). Dessa är gjorda 
av ALUMINIUM. Sedan finns det en brännare, en ring för sparlåga 
och ett lock (ibland med gummipackning i). Dessa är gjorda av en 
ANNAN METALL och skall därför ligga i en plastpåse för att inte 
komma i kontakt med aluminium och börja korrodera. 

Tamojen är av aluminium och skall 
därför inte ligga i plastpåsen. 
  
 
 
Stekpannan kan användas som lock, sätt den då rättvänd "som en stekpanna" (inte upp-och-ner alltså) ovanpå kastrullen 
så kan du varmhålla den stekta maten där samtidigt. Du slipper få sot på insidan av stekpannan, eller leda in rökgaser i 
kastrullen under. 

 
 

Sätt remmen så att spännet kommer på sidan  
När du packar ihop: räkna delarna, var noga med påsen till brännaren och 
brännarlocken. Sätt remmen så att spännet kommer på sidan för då går köken att 
stapla på varandra, eller packas 6 st i en Arla-back. Och så slipper vi knögliga 
stekpannor och trasiga spännen… 
 

  
 

Tappar vi bort delar så lämnar vi köket "öppet" på hyllan i förrådet 
och/eller med en lapp "saknar lilla kastrullen..."  
Man skall kunna lita på att ett stormkök i förrådet är ett rent och komplett stormkök, eller hur?! 
  

Bränsle - Säkerhetsflaskor 
Bränslet är t-röd eller något annat dyrare som sotar mindre (metanol t ex, obs att 
metanol är smak- och luktlöst och väldigt giftigt, kanske inte att rekommendera om 
yngre scouter skall hantera bränslet själva). 
  
Säkerhetsflaskorna fylls på genom att skruva av HELA korken (ta tag i de svarta 
piparna). Vid användning öppnas flaskan genom att endast öppna den röda skruven 
överst, hålla den intryckt medan man häller ur en av de svarta piparna (den andra 
kommer det in luft genom). Stäng genom att dra åt den röda skruven igen. 
 

Fyll på vid en ”bränslestation” och Släck inte 
Låt alltid bränslet brinna slut i brännaren!  
Fyll aldrig på nytt bränsle i en het brännare! Du skall kunna hålla brännaren i 
handen när du fyller på. Ta med brännaren till bränsleflaskan som finns på ett ställe 
långt bort från maten. Har du fått t-röd på händerna så ta inte i maten - det 
smakar illa! 

 
Jag vill eller måste släcka… 
Det finns ett lock till brännaren som man kan använda till att släcka lågan med. Ta ur gummipackningen först i så fall. 
Sätt i den igen om du vill transportera brännaren med bränsle i (vid ev vandring t ex). 
 

OJ! – Det blev fel… 
Det händer ibland att scouter råkar… 
1 - Släcka brännaren: Tänd den igen och låt den brinna ut. (Passa på att koka diskvatten om du inte vill slösa energi.) 
2 - Fyllt på själva vid stormköket och spillt: Flytta stormköket till en annan plats utan spill innan ni tänder. 
3 - Diska brännaren i vatten. Om det kommer vatten i brännaren så försök skaka ur det mesta. Om det finns tid så fyll 
nytt bränsle och tänd och låt brinna ut igen (utspädd t-sprit brinner också, men med väldigt dålig effekt och sotar 
mycket!). Man kan ställa brännaren på en spisplatta på ”ettan” så den blir varm och vattnet dunstar fortare… Annars får 
den helt enkelt stå och torka nån vecka på en hylla - skriv en lapp! 


