
Ekonom lonec 
Za današnjo žensko lahko rečemo, da je univerzalno bitje saj se mora nenehno izkazovati na vseh 

področjih življenja. Dokazovati se mora na delevnem mestu, skrbeti mora za svoje otroke in ob vsem 

tem jo še žal bremenijo skorajda tudi vsa gospodinjska opravila.  Današnja ženska je torej med 

drugimi tudi gospodinja, ki mora kuhati, peči, pomivati, prati in razen tega opraviti še marsikatero delo 

znotraj gospodinjstva. V članku bomo predstavili napravo, ki vsaj delno olajša njihovo delo pri kuhanju, 

pri tem pa bistveno pripomore tudi pri varčevanju z energijo. 

 
Preden bi se začeli ukvarjati s samim ekonom loncem, poglejmo nekaj zanimivih in pomembnih 
podatkov povezanih z vrenjem vode. Vsi vemo, da voda zavre pri 100 stopinjah Celzija. Vendar pa 
moramo   vedeti tudi to, da navedeno drži le pri atmosferskem tlaku,  to je pri zračnem tlaku 1 bar. Če 
se za kratek čas  v mislih vrnemo v šolska leta, se bomo spomnili dejstva, da temperatura vrenja vode 
ni stalnica, pač pa se spreminja v odvisnosti od tlaka. Čim manjši je tlak, ki med segrevanjem deluje 
na vodo, tem prej, to je pri tem nižji temperaturi bo voda zavrela. To seveda drži tudi v obratni smeri. 
Čim večji je na vodo delujoči tlak, tem pozneje, oziroma pri temu ustrezno višji temperaturi bo zavrela 
voda. 
Tako na primer na vrhu Triglava, ki se nahaja na 2864 metrih nadmorske višine, je zaradi redkejšega 
zraka, tlak zraka nižji od 1 bara in znaša le 0,75 barov. Posledica tega je, da bo voda zavrela že pri 90 
stopinjah Celzija in ne pri 100, kot bi to morda nekdo pričakoval.  
Pojdimo še nekoliko višje, na primer na 8848 metrov, to je na vrh Mont Everesta. Tam je zrak še 
redkejši, zaradi tega doseže zračni tlak le 0,33 barov, posledično pa bo voda zavrela še prej, to je že 
pri 71 – tih stopinjah Celzija. Prav zaradi tega bi bili planinci zelo razočarani, če bi na vrhu Mont 
Everesta želeli skuhati govejo juho v navadnem loncu. Voda bi namreč začela vreti že pri 71 

0
C in bi 

pri tej temperaturi tudi izparela, za kuhanje mesa pa, kot vemo, potrebujemo vode temperature vsaj 
100 

0
C.                                       

Če v naši posodi uspemo na nek način dvigniti tlak, potem voda v njej ne bo pričela vreti pri 100
0
C, 

pač pa v odvisnosti od doseženega tlaka, pri neki višji temperaturi. To se dogaja tudi v ekonom loncu. 
Ekonom lonec praktično ni nič drugega, kot med kuhanjem hermetično zaprta posoda, katero do 
določenega tlaka ne more zapustiti med kuhanjem nastala vodna para. Zaradi tega v posodi nastane 
tlak, s tem pa se dvigne tudi temperatura vrelišča vode. V ekonom loncih znaša vrednost tlaka vodne 
pare med 1,4 in 2 bara. Zaradi tega voda v njih ne zavre pri 100 

0
C pač pa šele med 110 in 120 

stopinjami Celzija. To pa hkrati tudi pomeni, da se bo tudi hrana kuhala v vodi z višjo temperaturo. V 
vodi temperature 120 

0
C pa se bo hrana skuhala prej in s tem tudi z manjšo porabo energije, kot če bi 

jo kuhali v navadni posodi pri 100 stopinjah Celzija. Tako na primer pri kuhanju raznih mesnih juh, 
golaža, enolončnic in fižola se čas kuhanja lahko skrajša tudi do 60 %, kar v primerjavi s kuhanjem v 
navadni posodi pripelje do 50 % prihranka energije.   
Razen tega ostane okus hrane bolj koncentriran, to pa pomeni, da ima hrana skuhana v ekonom loncu 
tudi boljši okus. Zahvaljujoč zaprti posodi, bomo imeli v kuhinji manj vonjav in tudi manj vodne pare, 
aroma in hranilnost hrane pa bo večja. 
Zasluga povišanega tlaka, ki nastane med kuhanjem v ekonom loncu, je tudi mehkeje skuhana hrana. 
Temu tlaku namreč ni izpostavljena le voda, pač pa tudi živilo, ki ga kuhamo. Zaradi tega postane po 
kuhanju v tem loncu tudi najstarejša govedina mehka.   
Navedli smo, da se nahaja med kuhanjem v ekonom loncu mešanica vode in pare pod tlakom 2 barov 
in temperaturo 120 

0
C. Zato morajo biti te posode, zaradi varnosti gospodinje, opremljene z elementi 

varnostnega sistema. Eden od teh je blokada odpiranja posode ekonom lonca. Le ta prepreči 
odpiranje pokrova vse dotlej, dokler je posoda pod tlakom. Za varnost skrbi tudi ventil za regulacijo 
tlaka v posodi. Ta ventil samodejno izpušča paro iz posode, če vrednost tlaka v njeni notranjosti 
doseže največjo dovoljeno mejo. Ta ventil deluje torej še pred delovanje varnostnega ventila. 
Mehanizem omenjenega ventila je zaščiten z zaščitno kapico, ki prepreči dostop hrane v sam 
mehanizem in s tem bistveno poveča zanesljivost delovanja tega ventila. Vsak ekonom lonec pa mora 
biti opremljen tudi z varnostnim ventilom, ki sprosti tlak, če bi predhodne varnostne funkcije 
odpovedale. Ekonom lonci višjega cenovnega razreda imajo celo dva taka varnostna ventila. 
Sodobni ekonom lonci so izdelani iz nerjavečega materiala, vendar tako, da so uporabni tudi za 
kuhanje na indukcijskih kuhalnih ploščah. O indukcijskih kuhalnih ploščah bom spregovoril v eni od 
naslednjih člankov, sedaj bi omenil le to, da imajo te plošče bistveno boljši izkoristek od klasičnih 
električnih kuhalnih plošč. 
 
Razen klasičnih, to je do sedaj obravnavanih ekonom loncev, lahko v naših trgovinam dobimo že tudi 
električne ekonom lonce. Le ti so kombinacija klasičnega lonca in elektrotehnike. Pri tem loncu ne 



potrebujemo kuhalne plošče, saj se le ta nahaja v samem loncu. Lonec ima torej že vgrajeno lastno 
indukcijsko kuhalno ploščo, ki ji delovanje nadzira in vodi tako imenovana digitalna tehnika. Naloga 
gospodinje je le napolniti lonec s potrebnimi živili, glede na vrsto hrane izbrati ustrezni program 
kuhanja, pravilno zapreti pokrovko in aktivirati delovanje lonca. Vse ostalo je prepuščeno samemu 
loncu in njegovi avtomatiki. Ko je hrana skuhana, se postopek kuhanja v skladu z vgrajenim 
programom samodejno konča, lonec pa se preklopi na vzdrževanje hrane v toplem stanju. Na konec 
kuhanja  nas opozori zvočni signal. 
Električni ekonom lonec ima vso varnostno opremo kot klasični, celo še več.  Tako na primer, če 
pokrov posode ni pravilno nameščen se kuhanje sploh ne bo pričelo. Bistvena prednost je tudi v 
kontinuiranem  nadzoru in vzdrževanju temperature hrane v loncu. Le to, razen varnosti,  vpliva tudi na 
zmanjšanje porabljene energije pri kuhanju. V primeru prekomernega porasta temperature in/ali tlaka 
v posodi, posebno tipalo odklopi napajanje lonca z električno energijo.  
 
Za zaključek naj povemo, da so sodobni ekonom lonci zelo dobre in koristne naprave v katerih lahko 
določene vrste jedi skuhamo bistveno hitreje in tudi ceneje, kot bi to storili v navadnem loncu. Tako so 
tudi bistvena pomoč sodobni gospodinji. Prav zaradi varnosti gospodinje pa je izrednega pomena, da 
si nabavimo kvalitetno posodo  z ustreznim varnostnim sistemom in kar je še bolj pomembno, pri 
uporabi  strogo upoštevajmo s strani proizvajalca izdelana navodila za uporabo in vzdrževanje. 
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