Pressemeddelelse efterår 2014

Gastro-gadgets i luksusklassen fra Global
Global er kendt verden over for sine ikoniske knive i japansk samuraistål, men brandet har naturligvis
også tænkt på køkkenets øvrige accessories. Dette efterår giver Global en stålsat håndsrækning til
grøntsagsskuffen med en ny hakker, der stiller skarpt på både krydderurter og frisk frugt og grønt.
Urtehakkeren har naturligvis Globals signatur-mønster på håndtaget, og får følgeskab af en ny handy
peeler, der skræller rodfrugter, æbler og andet grønt med et funktionelt, sidevendt skær.

Moderne madlavning handler ikke længere kun om at koge og sautere, kunsten ligger allerede i
forberedelsen, og her spiller det rette udstyr en større rolle end nogensinde. I overensstemmelse med det
nye nordiske køkken har vi vænnet os til at integrere sæsonens lokale råvarer i måltidet, og selvom der skal
hakkes og snittes lidt ekstra, er den smagsmæssige belønning heldigvis større end besværet.
Rigtige feinschmeckere hakker naturligvis alt i hånden, og til amatørgastronomen - og alle køkkenhjælpere er Globals nye urtehakker uundværlig. Stålets blide, men knivskarpe runding skærer let igennem
krydderurter, ramsløg og hvidløg, mens tomat, kål og andet grønt med ”bid” findeles i en professionel
håndevending til skoldhed tomatsuppe og spicy wok. Hakkeren er også den perfekte makker i det søde
køkken til chokolade og nødder.
Der er også godt nyt til det frugt og grønt, vi skræller før videre tilberedning – eller spiser som snacks. Den
nye Global peeler har nemlig fået et sidevendt skær, der gør det nemmere at få godt greb om grøntsagen
og god fart på bevægelserne, ikke mindst til lange grøntsager som agurk, gulerod og hvid asparges.
Peeleren har Globals karakteristiske gode greb, og det håndrette design er dermed en kærkommen
tilføjelse til det sunde køkken med ny forbedret funktionalitet.

Den nye Global urtehakker (L: 18,3 cm) og peeler (L: 16 cm) er begge udført i rustfrit stål og koster hhv.
1.499,95- og 499,95 kr. (vejl.)
Køkkenredskaberne er i handlen fra primo september 2014.
Fotos og pressemeddelelser kan downloades fra www.globalknive.dk
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. +45 45 88 66 33
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