SISUTURUNDUS

Üks ahi asendab tervet välikööki

E

nne, kui plaanite väliköögi ehitamist, tuleb läbi mõelda, mida te
tegelikult soovite ja vajate. Meister
Ivo Mäesaar, kes on väliköökidega
tegelenud üle 15 aasta, tõdeb, et
traditsiooniline väliköök on tavaliselt varustatud nii kamina, pliidi kui ka grilli ja ahjuga.
Heas väliköögis on olemas ka tõmbekubu
ja ventilaator. Kui suvisel ajal on väliköögi
uksed või klaasseinad avatud, siis töötab
kõik nii nagu peab. Aga jahedamal perioodil,
kui ilmastiku kaitseks on väliköögi uksed või

klaasseinad suletud, ei toimu ahjus ka põlemisprotsess piisavalt hästi, sest hapniku
pealevool on tagasihoidlik.
Mäesaar tõdeb, et ilmtingimata ei ole
vaja väikese suveköögi 20-ruutmeetrisele
pinnale kuhjata arvukalt köögitehnikat.
Ühe võimaliku, aga hea ja asjakohase
lahendusena pakub ta välja multifunktsionaalse ahju, mis ei peagi olema ilmtingimata
kaitsvate seinte vahel, seda võib kasutada
ka lageda taeva all. Isoleeritud šamottsisu
ja suure ahjusuuga ahjud on multifunktsio-

naalsed. Nende uks on piisavalt suur, et oleks
võimalik nautida elavat tuld, samuti saab
sütel grillida. Veelgi enam, selline ahi annab
võimaluse ka Itaalia stiilis pitsa valmistamiseks, sest stiilipuhast pitsat küpsetatakse
teatavasti just puuküttega ahjus. Et tegemist
on soojust salvestava ahjuga, tähendab see
seda, et peale ahju kütmist ja köögitoimetamisi on hea võimalus torgata ahju midagi,
mis pikalt küpsedes eriti hea saab – tükk liha
või mõni pajaroog. Hommikul ärgates on
mõnus võtta ahjust madalal kuumusel kaua
küpsenud rebitav liha.
Põhjust selline mitmefunktsionaalne
ahi endale soetada on ka neil, kes ehk
välikööki endale parasjagu ei plaanigi
ehitada. Sest selline ahi sobib ka terrassile
ja aeda. Osavate kätega mehed saavad
need juhendi abil ise paigaldatud, midagi
keerulist ei ole. Ideid saab hankida lehelt
www.kaminakujundus.ee.
OÜs Kivikujundus on nende ahjude hind
suvel eriti soodne, vaid 980 eurot. Teades,
et šamottkivi maksab 1,20 €/tk ja et ühe nii
suure ahju tegemiseks kulub neid 400 tükki,
lisades segude hinnad, meistrimehe töötasu
ja ajafaktori, on ilmselge, et pakkumine on
mõistlik. On ilmselge, et osta kohe valmis
asi on igati mõistlik. Ahjudel on olemas ka
erinevad sertifikaadid.

Kui ei ole aega või tahtmist päris ise omale
ahi üles panna, siis saab Kivikujunduse
meistrimehed appi kutsuda.
Multifunktsionaalse ahju komplektis on
suur küpsetusahi mõõtudega 1200 x 1000,
graniittasapinnad, riiulid ja roostevabad
kraanikausid ning kraanid. Võimalus on
paigaldada ka tasapinda uputatavad
gaasipliidid.
Kes aga soovib, võib osta omale terve
väliköögi aiamaja, mis on tehtud freespalgist
ja millel on kahel pool avatavad klaasid.
Samuti on komplektis väljaulatuv terrass,
kuhu on hea panna näiteks lebamistoolid. Sees on moodulköök suure kolde ja
küpsetusahjuga.
Lähemalt saate lugeda siit:
kaminakujundus.ee
moderngardencabins.com

