
Microplane® Gourmet Ser ie

Microplane® rivejern har længe 

været kendt som de professio-

nelle kokkes foretrukne værk-

tøj. Hemmeligheden er masser 

af små, barberbladsskarpe 

kanter, som på fineste vis kan 

snitte sig gennem maden i 

stedet for at rive og flå. 

Gourmet Serien kombinerer 

det skridsikre, behagelige 

håndtag fra Home  Serien med 

den skridsikre støtte fra den 

Professionelle Serie.

Professionelle værktøjer
til dit køkken 



Microplane ® r ivejern

Microplane® rivejern har længe været 

kendt som de professionelle kokkes 

foretrukne værktøj. Hemmelighe-

den er en masse små barberblads-

skarpe kanter, der er ætsede i stedet 

for som på traditionelle rivejern at 

være stansede. Skæret bliver 

dermed utrolig skarpt og 

kan på fineste vis snitte  

sig gennem maden i stedet 

for at rive eller flå.

Professionelle værktøjer til dit køkken 



Stanniol er noget af det mest 
miljøfråsende man kan pakke 
sin madpakke og sine middags-
rester ind i. Dels går der meget 
energi til ved fremstillingen, og 
dels er stanniol stort set umu-
ligt at nedbryde igen i naturen. 
Men rigtigt mange bruger det 
alligevel hver dag. Hushold-
ningsfilm har traditionelt set 

har været næsten umulig, da 
den klistrer sammen og er 
utroligt svært overhovedet at få 
løsnet fra rullen. K2F Folieskæ-
reren, der fungerer ved hjælp af 
en varmetråd og et genoplade-
ligt litiumbatteri, lader brugeren 
skære husholdningsfilmen af i 
præcis den længde han eller hun 
skal bruge UDEN at det klistrer!

Slut med krøllet husholdningsfilm 
og miljøfråsende stanniol
Ny dansk opfindelse gør det 
lettere at være miljøbevidst i køkkenet



 Let at bruge 
Ingen klemte fingre og  
omkringfarende skaller

 Kan bruges  
til alle nødder
...dog ikke kokosnødder!

 Fremtidens  
klassiker
Kan ses på bl.a. MoMA 
samt Nationalmuseet i  
Stockholm og Oslo



Peel Appeal 
Prisbelønnet skrællekniv med 
en unik kontrol over, hvad man 
laver, da det ergonomisk udfor-
mede greb sidder meget tæt på 
selve knivbladet i skrælleren.
Peel Appeal er produceret i 

Schweiz og har et blad i høj 
kvalitets knivstål. Skrælleren 
kan tåle selv professionelle 
opvaskemaskiner og virker  
lige godt til både højre- og  
venstrehåndede.

Peel Appeal 
- julienneskærer
Perfekt til tynde 
strimler til salaten, 
wokmaden etc.

Peel Appeal  
- tyndskræller
Skræller kun det 
aller yderste af 
skrællen!


