
APRÈN  A  CONSTRUIR
UNA  CUINA  SOLAR

La Fàbrica del Sol

CUINEM  AMB  EL  SOL?



Preparar aliments amb una cuina solar és un

dels petits grans plaers que ens brinda

l'energia solar. Tot i ser una pràctica senzilla,

és necessari conèixer i entendre el seu

funcionament. 



Les cuines solars permeten aprofitar l’energia

neta del Sol, i convertir-la en energia

calorífica per a cuinar aliments. 

Existeixen tres grans tipus de cuines solars:



tipus de cuines solars

CUINA
PARABÒLICA
( funciona  per

concentració  de
calor )

HÍBRIDA
(per  exemple ,

model  cookit :

funciona  per
concentració  i
acumulació )

FORN  SOLAR
( funciona  per
acumulació  de

calor )



construcció cuina solar cookit

caixa  de  cartró  gran ,  mínim  d '  1  m  x  1 ,30  m  (si  no
n 'aconseguim  d 'aquesta  mida ,  n 'haurem  d 'unir  dues  parts ) .

El  cartró  que  t ingui  un  gruix  mínim  de  3  mm  ! !

paper  d 'alumini

cúter

cola  blanca  de  fuster

MATERIALS :



construcció cuina solar cookit

un  recipient  metàl ic  de  color  negre  i  amb  tapa  transparent .

Serà  més  eficient  la  cocció  si  no  és  gaire  fons  el  recipient .  

una  bossa  de  forn  transparent ,  prou  gran  perque  ens  hi
càpiga  dins  el  recipient  amb  el  qual  cuinarem .  La  bossa  farà
com  l 'efecte  hivernacle ,  atrapant  la  radiació  i  no  deixant- la
sort ir ,  de  manera  que  la  calor  s 'anirà  acumulant .

pinça  de  fusta  o  alternativa  que  t inguem ,  per  tancar
hermètcament  la  bossa .

I  PER  CUINAR ,  NECESSITAREM :



passos a seguir:

1.   Desmuntem la caixa 



2.   Descarreguem els plànols d'aquest model de cuina des d'aquest
enllaç:

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100118193220/solarcooking/images/5/5d/CooKit_Diagra

m_48_x_36.pdf



3.   Copiem el model sobre el cartró

no oblidem dibuixar
també les línies dels plecs



IMPORTANT: amb  el
cúter retallem amb molt

de compte aquestes
marques, és per on
encaixarem la part

superior de la cuina amb

la part inferior.

per facilitar el plegament del
cartró, pressionem amb el

revers  sobre les línies de plec

4.   amb el cúter retallem amb molt de compte

part inferior

part superior



5.   pleguem el cartró exactament per les marques, i
comprovem que encaixi bé  la part superior amb la inferior



6.   folrem el cartró amb el paper d'alumini. IMPORTANT: la part
més reflectant és la que s'ha de veure per fora!



7.   Encaixem de nou la part superior amb la inferior, i ja tenim
la nostra cuina solar a punt per ser utilitzada!!!



sabies que....

aquest  model  de  cuina  solar  és   pràctic  per  cuinar ,  fer  pa  o
pastissos  i  pasteuritzar  l 'aigua ,  però  mai  podrem  arr ibar  a  fregir .

Els  temps  de  cocció  seran  de  mitjana  3  vegades  superiors  a  una
cuina  convencional .  És  tot  un  repte  culinari  anar  provant
ingredients  i  receptes ,  i  gaudir  de  la  cuina  0  emissions ! ! !

les  cuines  solars  tenen  un  ús  anecdòtic  a  casa  nostra  però  són
de  gran  uti l i tat  en  altres  indrets  del  planeta  en  els  que  es  cuina
amb  l lenya ,  ja  que  permeten  evitar  la  desforestació  i  reduir
l largs  recorreguts  a  peu  que  sovint  recauen  en  les  dones .





i per saber-ne més...

recursos  sobre  cuines  solars  de  l 'organització  internacional
Solarcooking :

recursos  sobre  cuines  solars  de  la  Fundació  Terra :

receptes :

http : / /solarcooking .org /catala /

http : / /www . fundaciontierra .es /ca /activitats /economia-

solar /recursos-sobre- la-cuina-solar

https : / /solarcooking . fandom .com /wiki /Recipes
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