
 

FAQ ADVENTURE MENU  

1. Jaké jsou nároky na skladování jídel? 

Jídla AdventureMenu lze skladovat v běžných domácích podmínkách ideálně v teplotách 1 až 30°C, v 

suchu a temnu. Při těchto podmínkách garantujeme trvanlivost 3 roky. 

2. Co když jedu do míst, kde je teplota mnohem vyšší než 30°C? Jak dlouho mi tam jídla vydrží a 

nehrozí jejich zkáza? 

Krátkodobě lze jídla vystavit i mnohem vyšším teplotám okolo 50°C. Jídla jsou testována při afrických 

dálkových rally, kde jídla vydržela bez jediného problému i 30dní. V těchto případech pouze  

nedoporučujeme jídla po takovéto cestě dále skladovat. 

3. Jak mám nakládat s použitou samoohřevnou kapslí? Nechci s sebou brát použité kapsle. 

Samoohřevné kapsle jsou po použití (po chemické reakci) životnímu prostředí nezávadné. Lze je tedy 

buďto vyhodit do směsného odpadu, nebo i zahrabat v přírodě. Plastový obal samoohřevné kapsle 

vyhazujte do plastů. 

4. Jak jsou jídla konzervována, když neobsahují žádné chemické konzervanty? 

Jídla jsou konzervována pomocí sterilace. Principem tohoto způsobu uchování potravin je působení 

teploty nad 100°C po určitou dobu, během které se zničí zdraví škodlivé mikroorganismy. Následně je 

jídlo prudce zchlazeno, čímž se docílí zachování vitamínů a minerálů. 

5. Přidává se do jídla nějaká voda? 

Ne. Jídla AdventureMenu jsou kompletně připravená ke konzumaci a jelikož jsou sterilovaná a ne 

sušená, nepřidává se do nich žádná voda. 

6. Jakým jiným způsobem, než pomocí Samoohřevu se dají jídla ohřívat? 

Jídla se dají ohřát dalšími dvěma způsoby.  

1. Vložit celý sáček do horké vodní lázně a ohřívat po dobu cca 10 minut. 

2. Vyklopit obsah sáčku do ešusu, nebo na pánev a prohřát po dobu cca 2 minuty. 

7. Samoohřev mi dostatečně neohřál jídlo. 

Ve valné většině případů je příliš moc vody v ohřevu. Zde platí na plno rčení "méně je někdy více". 

Protože ohřev je vypočítán na přesné množství vody, kterou dokáže ohřát na 100°C, větší množství 

vody pouze zapříčiní to, že se ohřev tzv. utopí a nevytvoří potřebnou teplotu a tím pádem i páru, 

která jídlo ohřívá. 

Přitom odměření správného množství je velmi jednoduché. Do prázdného sáčku, který Vám zbyde po 

samoohřevné kapsli nalijte vodu po rysku 60ml (150ml u 50g ohřevu) a toto přesné množství poté 

přilijte do zipper-bagu s umístěnou ohřevnou kapslí a jídlem. Teplé jídlo máte takto zaručeno:) 


