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Milline pliit vastab minu 
vajadustele? Üks võima-
lus valiku tegemist liht-
sustada, on teha seda kü-

tusetüübist lähtudes, sest kasutatavast 
kütusest sõltub sageli ka pliidi kasuta-
mismugavus. Minu poolt tehtud valikus 
on kaks esimest kütuseliiki enam levi-
nud ja viimane loodussõbralikkuse tõttu 
südamelähedane.

TEHNILINE BENSIIN ehk WHITE 
GAS on puhas ja seda on kerge süüdata. 
Maha valgunud kütus aurustub kiires-
ti, jätmata järele kahjulikke jääkaineid. 
Põleb hästi igasuguse ilmaga, oma kaalu 
kohta küllaltki kaua ning on üks puhta-
malt põlevaid kütuseid, mis omakorda 
tähendab minimaalset vajadust pliidi 
hoolduse järele. Erinevalt gaasiga töö-
tavatest pliitidest eeldavad vedel kütusel 
töötavad pliidid sageli suuremat kä-
sitlemisosavust. Kuna bensiin on väga 
plahvatusohtlik, tuleb olla ettevaatlik, 
seda eriti tuleohtlike esemete läheduses, 
nagu seda on telk. 

Kõikjal hästi toimiv kütus, ideaalne 
kütuseliik igasuguste ilmastikuoludega. 
Suhteliselt odav. Alati on teada allesoleva 
kütuse kogus ja kuna pudelid on taastäi-
detavad, puudub vajadus vabaneda “taa-
rast”. 

BUTAAN/PROPAAN BALLOONGAA-
SIL ehk veeldatud gaasil töötavad pliidid 
on oluliselt lihtsamad ja vaiksemad kui 
vedelkütusega töötavad pliidid. Nad on 
paremini reguleeritavad (ka väiksel võim-
susel), peavad vastu aastaid, ilma et neid 
oleks vaja hooldada, ning annavad ainult 
murdosa vedelkütusega töötavate pliitide 
kaalust ja suurusest. Balloongaas on usal-
dusväärne, põleb puhtalt ja on kergelt süü-
datav. Saavutab koheselt kuuma leegi ega 
vaja eelsoojendust. Puudub kütuse kadu 
näiteks mahavalamise teel.

Miinuspoolele jääb hind, mis on kallim 
kui teistel kütusetüüpidel. Hinnast olu-
lisem on leegi nõrgenemine miinuskraa-
dides ja tugeva tuulega ning leegi inten-
siivsuse vähenemine ballooni tühjenedes. 
Balloonid ei ole taaskasutatavad, tänaseni 
ka mitte täidetavad ning neid käsitletakse 
ohtlike jäätmetena. Raske kaasas kanda, 
kusjuures kütuse jääki balloonis pole või-
malik kontrollida.

Enamusel matkadel, eriti väljasõitu-
del soojema ilmaga või kergetel, kiiretel 
tõusudel mägedes, kaaluvad gaasipliitide 
kompaktsus ja käsitlemislihtsus selgelt 
üles vähesed olemasolevad puudused ja 
veidrused.

DENATUREERITUD PIIRITUS on kesk-
konnasõbralik kütuseliik. Maha sattudes 
aurustub ega sütti koheselt (plahvatades). 
Põleb bensiinist puhtamalt, vaiksemalt 

ning ebameeldivate aurudeta, kuid selle 
poolt toodetav võimsus on madal. Piiri-
tusega töötavad pliidid on võrreldes teiste 
pliitidega lihtsama ehitusega, mis vähen-
dab katki minemise ohtu.

Piiritusepliidi kasutaja on looduse-
sõber, kes ihaldab rahu, vaikust ega hooli 
matkates kiirest edasiliikumisest.

Kõik kolm kütuseliiki on Eestis küllalt-
ki hea kättesaadavusega. Tehnilist bensiini 
pakuvad valdavalt matkavarustust müü-
vad kauplused. Alternatiive võib leida ka 
ehitus- ja aiatarvete kauplustest (Euro 4-
T väikemootori bensiin). Veeldatud gaas 
on ehk kõige paremini kättesaadav spet-
siaalkütuse tüüp Eestis. Müügil enamikus 
matka-, jahi- ja kalastustarvete kauplustes 
ning ka bensiinijaamades. Lisaks matka-
tarvete kauplustele võib piiritust leida ka 
ehitustarbeid, kodukeemiat ja majatarbeid 
müüvatest kauplustest. 

Ohutut matkamist! 

Matkapliit – lõkketegemise alternatiiv
Sõltumata sellest, kas matkad rabas, seikled kajakiga merel 
või oled oma perega piknikul, vajad sooja sööki. Kuna lõk-
ke tegemine pole alati võimalik, on ainsaks alternatiiviks 
matkapliit. Kuigi pliidivalik matkatarvete kauplustes on 
lai, ei pruugi selle õige leidmine lihtne olla. 
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