TESTATTUA

Testissä keittiön pienapuvälineitä
Meneillään oleva ETU-hanke (Easy to Use, helppo käyttää)
pyrkii vaikuttamaan niin, että kaikki tuotepakkaukset tehtäisiin helpoiksi avata. Sitä ihmettä odotellessa on meidän
käsivoimien puutteesta kärsivien saatava purnukkamme
avatuksi jollain konstilla.
Kaikilla ei ole aina saatavilla kaveria, joka jelppaa avaamisissa. Vaan
eipä hätää: saimme testattavaksi
keittiön pienapuvälineitä: pattereilla toimivat tölkin ja säilykepurkin
avaajat sekä kuorimaveitsen. Kokeilimme myös silikonipatalappua
ja -kinnasta sekä käsikäyttöistä
monitoimiavaajaa.

Tölkinavaaja
Lasisen
säilyketölkin, esim.
hillo- ja sillipurkin,
avaaminen
vaatii kekseliäisyyttä,
apuvälineitä ja usein
kuitenkin
käyntiä purkin kanssa naapuriovella. Kannenavaaja on minusta
apuvälineiden kuningas: avausesitys käy jopa ohjelmanumerosta.
Kun painaa avaajan käyntiin, voi
kädet lanteilla ihastella miten vekottimen ”leuat” lähestyvät kantta
ja purkin hartioita ja naks, kansi avautuu! Mikä ihmeellisintä,
purkki pysyy paikallaan, eikä sisältö loisku. Tapahtuma on verkkainen ja ääntä riittää, mutta se
tärkein kuitenkin tapahtuu.
Avaaja vie säilytystilaa, eikä
sillä pysty avaamaan suuria eikä
ihan pieniä kansia.

Purkinavaaja
Mikään käsikäyttöinen apuväline
säilykepurkin avaamiseen ei ole
ollut tarpeeksi hyvä
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käsilleni. Purkit lipsuivat, nesteet
roiskuivat ja hermot kiristyivät.
Eräs tuttuni kertoi avaavansa tonnikalapurkit vasaran ja puukon
avulla! Avautin purkit suosiolla
toisilla, kunnes löysin sähköisen
pöydällä pidettävän avaajan.
Testattavan ”puikulan” asettaminen avattavan purkin päälle
oli helppoa, ja käyntiin laitto sujui yhdellä sormella. Kone avasi
suristen purkin hämmästyttävän
siististi käsin koskematta. Ihastuimme siistiin leikkauspintaan,
purkin käsittelyssä ei tule ihorikkoja. Kansikin tarttui puikulaan.
Puikula avasi myös renksukantisen säilykepurkin, mitä vanha
sähkölaitteeni ei tee. Kaikkien testaajien mielestä laite on helppo
säilyttää. Kaunis esine pöydälläkin
pidettäväksi! Huonoja puolia emme tästä laitteesta keksineet.
Niksi: Kun tyhjennät tölkin sisällön, avaa toinenkin pää ja litistä tölkki. Näin ”kuoret” vievät
vähemmän tilaa roskiksessa.

Sähköinen kuorimaveitsi
Kaikkein
pahimpia
kuorittavia
meille huonokätisille lienevät
raa’at perunat ja siksipä olen vihannut niiden
kuorimista. Kokeillessani kuorimaveistä yllätyin: sain perunan kuorittua ohuesti, voimaa käyttämättä,
eikä terä jumittunut. Homma sujui
hartaudella, tervekätinen kuori samassa ajassa perinteisellä kuorimaveitsellä monta perunaa. Terän
puhdistus sujui helposti kraanan
alla huljuttelemalla, mutta teräsuojus pysyi huonosti paikallaan.
Mielestäni kuorijan kahva on liian paksu esim. reuman pienentämään kouraan.

Monitoimiavaaja
Testaajat
olivat sitä
mieltä, että ”läpällinen” säilykepurkki
avautui
monitoimiavaajalla helposti.
Korkkien avaaminen tuotti parempikätisillekin vaikeuksia, sillä
laitetta oli painettava korkkia vasten ja pidettävä samaan aikaan
pullosta kiinni. Vaatii varmaan
enemmän harjoittelua. Ranteissa
tuntui kuulemma kipua.

Silikoninen patalappu ja
–kinnas
Useimpien
mielestä
nämä tuntuivat pehmeiltä ja
mukavilta
kädessä ja pannut pysyivät otteessa. Minun koppuraiseen käteeni kinnas ei käy ollenkaan,
patalappukaan ei tuntunut näin
aluksi patalappuna kätevältä.
Mutta keksin sille jo monta muuta hyvää käyttöä: kun hämmensin taikinaa läpyskän päällä, kulho pysyi paikallaan. Kun halusin
leikkuulaudan pysyvän paikallaan, panin sen laudan alle ja
lauta pysyi aloillaan.

Käteviä apulaisia
Pattereiden laittaminen kojeisiin
oli yhden testaajan mielestä hankalaa. Me muut olemme ilmeisesti tottuneet, että joku toinen ne
laittaa. – Kauankohan muuten
näiden patterit kestävät?
Jo tällä kokemuksella erityisesti nämä pattereilla käyvät apuvälineet ovat todella apuvälineitä, jos
kerran minäkin saan niillä avun.
Toivon, että nämä apurit saadaan
meidän huonokätisten saataville
kohtuullisella hinnalla!
Liisa Vatanen

