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Laga långsamt och njut av vinterns godaste grytor!
Förvandla säsongens råvaror till värmande grytor och doftande långkok. Mat som är lika god
som enkel att tillaga i någon av Russell Hobbs slow cookers. Nyheten ”Good to Go Multi-Cooker”
bjuder på flera smarta matlagningsfunktioner och kan allt från att steka och ångkoka till sous vide.
Långkok på riktigt, det är vad matlagning i slow cooker handlar om. Att laga mat från grunden
och låta den puttra långsamt på låg temperatur till underbara måltider där både smaker och
näringsämnen optimalt bevaras. Det fina är att matlagningen i stort sett sköter sig själv under de
timmar när du jobbar, hämtar barn eller sysslar med annat.
Nu lanserar Russell Hobbs en helt ny multi cooker med åtta olika matlagningsfunktioner. ”Good
to Go Multi-Cooker” kan inte bara bryna och steka utan till exempel också koka det perfekta riset,
ångkoka grönsaker och laga mat med sous vide-teknik, det vill säga att maten vakuumpackas och
tillagas i vattenbad. För den som endast är ute efter den fantastiska långkoksfunktionen har Russell
Hobbs också flera andra slow cookers för både små och stora hushåll.
Good to Go Multi-Cooker – mångsidig för den matintresserade
Good to Go Multi-Cooker är det senaste tillskottet i Russell Hobbs
sortiment av slow cookers. Den har en 6,5 liters löstagbar aluminiumgryta som tål maskindisk. Denna multi cooker har hela åtta olika
tillagningsfunktioner: bryna, steka, koka, sous vide, ånga, riskokare,
långkok och varmhållning.
• Digital display och timer.
• 1 000 W.
• Cirkapris 1 000 kr.
Om Russell Hobbs
Russell Hobbs är en av Europas ledande producenter av köksapparater och hushållsprodukter. Det brittiska företaget startades redan 1952, och blev 1955 världens
första producent av automatiska vattenkokare. Russell Hobbs är marknadsledande i England och växer stadigt i både Europa och övriga världen.
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MaxiCook – perfekt för den som vill laga mycket mat
MaxiCook har en rymlig 6-liters gryta med upp till åtta
portioner. Grytan kan sättas direkt på spisen för att bryna
råvaror innan tillagning.
• Digital display och tre värmelägen inkl. varmhållning.
• 200 W.
• Cirkapris 850 kr.

Compact Home – liten och kompakt för det lilla köket
Compact Home slow cooker har en 2-liters löstagbar keramisk
gryta, perfekt för de mindre hushållen. Den har tre värmelägen
inkl. varmhållningsfunktion. Grytan är avtagbar och kan även
användas för servering.
• Manuell inställning.
• 145 W.
• Cirkapris 330 kr.

Det är inte svårt att laga bra mat i en slow cooker. Grönsaker, kött, fisk - allt kan lagas och även
med de enklaste råvarorna blir det väldigt gott då maten tillagas under tryck så att alla smaker
och näringsämnen optimalt bevaras. Russell Hobbs har tagit fram ett recept på en värmande
boeuf bourguignon som passar perfekt att laga i din slow cooker i vinter.
Slow cook à la bourguignon
En klassisk boeuf bourguignon blir extra mustig och
smakrik när den tillagas i en slow cooker. En skvätt cognac,
bacon och timjan gör den här klassiska franska köttgrytan
till en riktig vinterfavorit.
Tips!
Bryn köttbitarna runt om direkt i din Good to go
Multicooker, använder du en vanlig slow cooker bryns
köttet på spisen innan tillagning.
Komplett recept finns tillgängligt här.

För ytterligare information och eventuella samarbeten, vänligen kontakta:
Olivia Lilja, 070 43 13 008, olivia@perpr.se
Högupplösta bilder:
Bilder kan laddas ner på perpr.se.
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