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En tydlig smak av jultradition!
Jul i köket är ljuvliga dofter, smaker och tradition, för
säkert finns det något bland dina bak- och arbetsredskap
som bär på en historia. Många av dessa går inte oväntat
i rött, gedigna i sitt hantverk och möjliga att plocka fram
för att använda – år efter år!
Dofter, pyssel och långt fler timmar än vanligt spenderas i
köket. Uppskattar man juletider och dess traditioner är det
naturligtvis matlagningen och julbaket som står i fokus.
Säkert letar du fram farmors gamla struvjärn, pepparkaksformarna
som är de samma som alltid och så de ärvda sillburkarna, som
möjligen får en ny gummiring fri från sprickor.
Kvalitét är ett ord många av oss uppskattar när det kommer
till julstök, just av den anledningen att vi vill ha bra redskap.
Redskap som förhoppningsvis kan plockas fram år efter år, skapa
tradition och bjuda på en aning nostalgifaktor. Just därför vill vi
presentera sju av julens köksfavoriter inom temat stil, funktion
och kvalitét!
Opinels stekknivar har ett sylvasst rakt blad som lätt skär
igenom kött, utan att skada köttfibrerna, det i sin tur gör att
köttets smak framträder fint. Handtagen är i avenbok, bladet
av Sandvikstål. Pris för set om fyra, 539 kr.
Såsvärmaren i emaljerad gjutjärn med hällpip och trähandtag
är en självklar juldekoration i sig. I grytan som rymmer 0,5 l,
värmer du med värmeljuset under grytan allt från glögg och
choklad till goda julsåser. Pris 795 kr, Chasseur.

Baka julbrödet i en gjutjärnasgryta från Chasseur. Opinels stekknivar
med handtag i avenbok, passar lika bra till julskinkan som osten.

Vill du låna produkter till fotograferingar eller lotta ut dem i en
tävling? Hör av dig till Emilia med kontaktuppgifter på nästa
sidan.

J.A. Sundqvist AB är ett ”House of Brands” med flera varumärken. Verksamheten består av exklusiva
agenturer med varor av allra högsta kvalitet för våra kök. Det innebär även extra fokus på kundservice
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Till julskinkan eller lutfisken finns Chasseurs härligt röda rektangulära ugnsform i emaljerat gjutjärn, 33,5 cm. Notera kanten,
lagom hög för att skinkspadet inte ska rinna över. Pris 849 kr.
Koka kola, baka bröd eller servera dopp i grytan. Grytan från
Chasseur är ett måste i julköket och finns i flera storlekar, modeller
och färger. Den som rymmer 6,3 l är 28 cm och kostar 1 995 kr.
Tänk att servera grönkålssoppan i de fantastiskt vackra
kopparkastrullerna för portionsservering! Dessa från Scanpan
rymmer 0,35 l och kostar 655 kr.
Vitpeppar och svartpeppar hör julen till. Zassenhaus nära
nog outslitliga malverk gör kvarnen till en klassiker. Modellen
München 35 cm i härligt högblank rödmålad bok har keramiskt
malverk. Pris 795 kr.
Till samlingen praktiskt, vackert och genuint i julköket lägger vi
slutligen till ostkniven från Global, speciellt utformad så att de
mjuka julostarna inte fastnar i knivbladet. Pris 995 kr.

Servera direkt från formen och grytan! Ugnsform till lutfisken, kopparkastrull till grönkålen och den emaljerade gjutjärnsgrytan till såsen.

Användbar bordsdekoration. Zassenhaus klassiska pepparkvarnar i bok
med högkvalitativt malverk, här vackert målade i högblankt rött.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna-Karin Boije, 031-382 29 12, anna-karin.boije@sundqvist.se eller
Emilia Brandt, 08-400 255 19, emilia@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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