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Nyheter! Dubbelt upp i de så användbara rivjärnen
Rivjärnet är ett av de mest använda redskapen i köket
och med rätt rivjärn i allra bästa kvalitet går rivandet
snabbt och enkelt. Nu lanserar GastroMax två nya
rivjärn som är riktiga hjälpredor i köket: ett hopfällbart
rivjärn och ett med en smart behållare.
Dubbelt upp i nyheter när det kommer till funktionella, högkvalitativa rivjärn är höstens nyheter från GastroMax. Lägg
därtill spännande modeller där den ena är hopfällbar och
det andra rivjärnet har en tillhörande behållare som samlar
ihop det som rivs.
Rivjärnet är som bekant ett köksredskap som kan användas till betydligt fler saker än att bara riva ost och morötter
på. De flesta grönsaker fungerar att riva både finrivet och
hyvla tunna skivor. Det går också bra att använda till skalade rotfrukter, citronskal och en mängd olika kryddor. Med
rätt rivjärn kommer man helt enkelt ganska långt i köket!
GastroMax fällbara rivjärn är tillverkat i Sverige och har två
rostfria ytor, en för att riva grovt och en för finrivning. Man
kan även snäppa isär rivjärnet och använda varje sida separat och till exempel lägga över en skål och riva rakt ner i
den. Uppfällt står rivjärnet stadigt samtidigt som det tar liten
plats i lådan när det är hopfällt.
Cirkapris: 95 kronor.
Rivjärnet med behållare river i båda riktningarna och blir
därför dubbelt så effektivt som ett vanligt rivjärn. Att rivjärnet
samlar ihop och förvarar det man har rivit gör rivjärnet perfekt för exempelvis hårda ostar. Gropen i locket där tummen
vilar ger ett extra bra grepp när man river.
Cirkapris: 80 kronor.

Nyhet! GastroMax fällbara rivjärn tar liten plats i lådan. Järnet har
två rostfria ytor, en för att riva grovt och en för finrivning.

Nyhet! Rivjärnet med tillhörande behållare river i båda riktningarna
och är tackvare det dubbelt så effektiv som ett vanligt rivjärn.
Bilder finns att ladda ner i bildbanken: perpr.se.
Önskas ytterligare information eller att göra ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Camilla Modeen, +358-40 638 6633, camilla.modeen@orthexgroup.com
Jessica Sturén, 072-392 68 47, jessica@perpr.se.
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