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Välkyld öl på
två minuter
Heidi Backas text

Pissljummen öl vill ingen dricka.
Särskilt inte en varm sommarkväll
då man kommer inrusande samma sekund som domaren visslar
igång toppmatchen i fotbolls-VM.
Då kan läget bli svettigt för den
som inser att ölen står framme på
arbetsbänken. Men is i hatten: det
finns ett sätt att kyla ner en flaska
eller burk på några få minuter.
Lösningen är en eldriven öl
kylare från Blitz Chiller. Den kyler ner en burk eller flaska i taget.
Flaskan eller burken ligger i horisontalläge i apparaten och snurrar runt samtidigt som en stråle med isvatten sprutas på den. Trots att burken roterar inne i kylaren, skummar inte drycken över när man öppnar den.
Ett visst mått av framförhållning krävs även med denna apparat, eftersom den ska matas med is för att fungera. Först häller man isbitar och vatten i behållaren, sedan pluggar man i sladden och ställer in timern på rätt antal minuter. Enligt tillverkaren tar det två minuter att kyla
ner en ölburk från rumstemperatur till + 3 grader C. Har
man tid att vänta ytterligare två minuter blir ölen +1 grader C. För glas- och plastflaskor gäller fyra minuter för
att bli kylskåpskall och sex minuter för iskall. 
→→ ölkylare

▪▪ Från: Amerikanska Blitz
Chiller.
▪▪ Pris: Cirka 35
euro.
▪▪ Annat: Kan
beställas bland
annat via Amazon.com. Enda
europeiska distributören än så
länge finns i Spanien (www.pablofuster.es/).

Räddare i sjönöden
Heidi Backas text & foto
→→ sea-searcher
magnet

▪▪ Från: Brittiska Nauticalia.
▪▪ Pris: Cirka 55
euro.
▪▪ Annat: Kan
beställas på
www.mulletoi.
com.

Den som tappat nycklarna i
sjön vet att goda
råd är dyra. Här
kommer i all fall
ett råd helt gratis: skaffa dig en
kraftig magnet
som du kan lyfta

upp nycklarna med.
Magneten Sea-Searcher från Nauticalia är gjord för att lyfta upp metallföremål ur vattnet. Den kan vara till stor
hjälp inte bara för dem som har hål i
fickorna, utan också för båtfixaren som
i sin iver tappar skiftnyckeln eller skruvmejseln i vattnet.
Om magneten får perfekt kontakt
med det föremål som ska lyftas upp
klarar den av att lyfta objekt med en
vikt på upp till 60 kg. Effekten är dess-

utom ännu större under vattenytan, eftersom vattnet bär upp en del av före
målens tyngd.
Magneten fungerar bäst då man ser
det man vill lyfta upp eller vet ungefär
var man tappade prylen. Den ska nämligen komma rätt nära föremålet för att
kunna dra det till sig.
Sakletaren som vill använda magneten för skattjakt i grumligt vatten får
utrusta sig med lite tålamod, för det
är inte helt enkelt att svepa runt med
magneten på större områden. Dessutom kan det vara värt att påminna om att
guld inte är magnetiskt.
Ett varningens ord är dock på sin
plats. Magneten är så stark att den kan
göra att kompassen blir snurrig. Den
ska därför förvaras på minst två meters
avstånd från kompasser och övrig känslig elektronik. 

