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Nyhet! Svensktillverkade måttskålar med stor kapacitet!

Större satser med smet kräver en rejäl och tydlig måttskål. Lagom till pannkakans dag och våffeldagen lanserar
GastroMax två svensktillverkade måttskålar med droppfria hällpipar, där den största rymmer hela 3 liter. Perfekta
när flera ingredienser ska blandas till en större smet. Den stora storleken gör den även optimal att plocka sommarens bär i!
Du har väl inte missat att det är pannkakans dag den 16 februari och våffeldagen den 25 mars? För att enkelt lyckas med
en större omgång med smet och kunna servera ett helt gäng till alla pannkaks- och våffelsugna, lanserar GastroMax två
måttskålar där den större rymmer hela 3 liter!
Måttskålarna är i en ren skandinavisk design och de är även tillverkade i Sverige. De har en tydlig mätskala och en
droppfri hällpip som inte läcker från sidorna. Tack vare storleken sparar du även på disk, du vispar självklart ihop smeten
direkt i måttskålen. När det sedan är dags att skörda trädgårdens bär är den större storleken optimal och du kan sedan
enkelt hälla upp bären direkt i pajen, muffinsformen eller vad som ska bakas. Den mindre modellen som rymmer 0,8 liter
kan staplas i den större och sparar därför utrymme i köksskåpet.
GastroMax måttskålar är BPA- fria och tål maskindisk. Rekommenderat pris för Bakskål 3 l är cirka 130 kr och för Bakskål
0,8 l, cirka 75 kr.
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Orthex Group designar, tillverkar och marknadsför hushållsprodukter. Utbudet baserar sig på innovativa koncept, ansvarsfullt tillverkade produkter
av hög standard och starka varumärken – Orthex, SmartStore och GastroMax. I dagsläget är Orthex Group Nordens ledande tillverkare av hushållsprodukter som förenklar vardagen. Företaget har sedan 1914 en lång tradition av att tillverka och marknadsföra hushållsprodukter. Produkterna finns till försäljning i de flesta stora dagligvarukedjor i Norden och i över 40 länder runt om i världen.

