
Produktkatalog
höst/vinter 2021



Cook’n Bloom AB är ett företag som importerar utvalda köksredskap, redskap 
som får alla kockar att blomstra i köket.  
Vi, Anne-Lie & Åsa, som driver Cook’n Bloom AB är två passionerade foodies 
med smak för kvalité och sinne för det goda.  
Vår ambition är att tillföra den svenska och nordiska marknaden nya och 
spännande kvalitetsprodukter för hemmakök, utekök och restaurang.

Välkommen att kontakta oss! 
 

Anne-Lie Rosenqvist & Åsa Iggström 
+46 8-22 00 12  

info@cooknbloom.se, order@cooknbloom.se, cooknbloom.se

 @cooknbloom

                
Cook’n Bloom
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Vi är stolta att ha förtroendet att få representera tolv välrenommerade varumärken 
för redskap och tillbehör till såväl inne- som uteköket.
Dessa varumärken har vi valt utifrån deras gedigna och passionerade känsla för 
kvalité, funktion, design och stolhet för sitt hantverk och sina produkter.

• Pallarès knivar, stekbleck och saxar, sidan  5-13 
• Återbruksbyttan glasbehållare för köksredskap, sidan 14
• Scanwood träredskap,sidan 15-20 
• Ironwood Gourmet serveringsbrädor och skärbrädor, sidan 21-28 
• Fox Run Kitchen rostfria köksredskap och tortilla- & tacosredskap, sidan 29-35
• Bits Kits praktiska rostfria matlådor, sidan 36-37
• The Skrapr & Skraper Jr, din vän i köket vid rengöring, sidan 38
• KitchenArt justerbara mått, sidan 39
• Outset grillredskap och grilltillbehör, sidan 40-54
• Tülz isbrickor, sidan 55
• Hardcore Carnivore, magi för grill & BBQ, rubs och redskap, sidan 56-65
• PK Grills, kolgrillar och smokers, sidan 66-80

  I köket 

En plats att leva ut kreativitet och finna lugn och ro för själen. 
Här samlar vi familj och vänner både till vardags och fest. 
Varje måltid kan göras till en berikande upplevelse både för 
kropp och sinne. Här samlar vi kraft för livets utmaningar.





Pallarès
Tradition Passion Stolthet

Pallarès
En historia med tradition

Sedan sextonhundratalet är knivtillverkning i Solsona, norra 
Spanien, en tradition.
Företaget Pallarès, grundat 1917, är idag det sista 
kvarvarande arvet av de berömda knivmakarna i Solsona.
 
Historien
1917 grundade bröderna Lluís och Carles Pallarès Canal 
företaget Pallarès. Bröderna kom snart att bli kända för sitt 
glada humör och vassa knivar. 
Från 1960-talet drivs företaget av Jesús och Juli Pallarès 
Moncunill, Lluís barn, i och med detta startar företagets 
modernisering.

Generationsväxling
I början av detta århundrade tog tredje generationen över, 
kusinerna David och Lluís Pallarès. Modernisering och 
anpassning till ny teknik fortsätter och marknaden 
expanderar till Frankrike, Schweiz, Tyskland och resten av 
världen.

Hantverket
Under hela sin historia har Cuchillería Pallarès alltid strävat 
efter högsta kvalitet i materialval för att få den bästa 
kvaliteten på skäreggen, vilket är anledningen till att alla 
knivar slipas för hand. En konst som ärvts i generationer.

Idag
Pallarès har lyckats anpassa sig till föränderliga tider och 
samtidigt behålla sitt ursprung i den traditionella 
knivmakarstaden Solsona.
Pallarès har idag de flesta typer av knivar, vassa redskap 
och rustika köksredskap i sitt sortiment.



Pallarès traditionell kökskniv kolstål

lagerbladsformat blad, handtag i buxbom

P7008: blad 9 cm
P7010: blad 13 cm
P7011: blad 16 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

 
P7009: blad 22 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès traditionell kökskniv kolstål
set om 3 i tygfodral
lagerbladsformat blad, handtag i buxbom

P7012: blad 9, 13, 16 cm
brunt fodral
Förpackningsstorlek: 4 st
 

P7044: blad 9, 16, 22 cm
svart fodral
Förpackningsstorlek: 2 st

Pallarès skickliga knivmakare har i generationer tillverkat denna handgjorda kolstålskniv. 
Knivbladet har den traditionella formen av ett lagerblad och ett handtag av buxbom.
Dessa knivar framställs än idag på samma sätt som de gjordes för 100 år sedan.           
Ge dina kolstålsknivar lite extra omsorg och kärlek så har du ett bra knivset många år 
framöver. Handdiska kniven och torka den direkt med en handduk. 
Var noga med att förvara dem på en torr plats. Över tid kommer kolstålet att oxidera och 
utveckla en vacker patina.
Kniven finns i fyra storlekar och säljs separat eller i ett praktiskt tygfodral.
Fodralet sys upp i Stockholm och är framtaget av Cook’n Bloom.
Den traditonella kniven finns även i en rak modell med ett blad som är 15 cm.



Höstens nyhet Pallarés traditionella knivar nu oxå i rostfritt stål!

Kniven finns i flera storlekar och säljs separat eller i ett praktiskt tygfodral.
Fodralet sys upp i Stockholm och är framtaget av Cook’n Bloom.

Pallarès traditionell kökskniv
rostfritt stål

lagerbladsformat blad, handtag i buxbom

P7071: blad 9 cm
P7072: blad 13 cm
P7073: blad 16 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

 
P7074: blad 22 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès traditionell kökskniv 
rostfritt stål, set om 3 i tygfodral
lagerbladsformat blad, handtag i buxbom

P7075: blad 9, 13, 16 cm
brunt fodral
Förpackningsstorlek: 4 st
 

P7076: blad 9, 16, 22 cm
svart fodral
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès traditionell kökskniv
rostfritt stål

lagerbladsformat blad, handtag i Ebony

P7069: blad 9 cm
P7070: blad 13 cm

Förpackningsstorlek: 4 st



Pallarès slaktarkniv i kolstål
En praktisk kniv att ha till hands när du ska 
dela större köttbitar, eller behöver skiva 
uppe en stek. Kolstål i bladet gör att du 
alltid kan ha en sylvass kniv att arbeta med. 
Blir vass efter några drag på brynet. 
Handdiskas och torkas med handduk direkt.

P7066: handtag buxbom, blad 18 cm 
Förpackningsstorlek: 3 st

Pallarès urbeningskniv i kolstål
En praktisk kniv att ha till hands när du ska 
bena ur en stek, eller ta vingar av en 
kyckling. Kolstål i bladet gör att du alltid kan 
ha en sylvass kniv att arbeta med. Blir vass 
efter några drag på brynet. Handdiskas och 
torkas med handduk direkt.

P7065: handtag buxbom, blad 15 cm
Förpackningsstorlek: 3 st

Pallarès Sobrasada-kniv. 

En trevlig liten handgjord kniv som passar 
till paté, pastej, smör, mjuka och hårda 
ostar etc.
P7060
Rostfritt blad 10 cm
handtag i buxbom
Förpackningsstorlek: 4 st

P7061
Rostfritt blad 10 cm
handtag i ebony
Förpackningsstorlek: 4 st



Pallarès kockkniv i rostfritt stål
rakt modell, handtag i buxbom

P7043: blad 15 cm
P7030: blad 20 cm
P7031: blad 22,5 cm
P7032: blad 25 cm
Förpackningsstorlek: 2 st / knivstorlek

Pallarès kockkniv i rostfritt stål med handtag i buxbom. 
En skön kockkniv som tillverkas av de skickliga knivmakarna i Solsona.
Kniven har ett skaft som tillverkats av träslaget buxbom och med detaljer i metall och 
läder, varje kniv har ett unikt utseende.

Pallarès bordskniv/kökskniv i rostfritt stål

Buxbom
P7040: blad 10 cm
P7041: blad 12 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Ebony
P7029: blad 10 cm
P7028: blad 12 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Buxbom Traditionell modell
P7042: blad 11 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès bordskniv är en variant av den traditionella spanska kökskniven. 
Rostfritt stål i bladet och ett vackert handtag i svart Ebony eller rustik Buxbom.
Perfekt som liten kökskniv likväl som en vacker bordskniv.

Pallarès kökskniv kolstål 

rak modell, handtag i buxbom


P7016: blad 15 cm

Förpackningsstorlek: 6 st


                                                                  
   



Pallarès kniv och gaffel  buxbom
Gediget och vackert bestickset. Handgjord kniv 
med gaffel i rostfritt stål med ett handtag av 
buxbom.
Knivblad 12 cm i rostfritt stål
handtag i buxbom

P7056
Förpackningsstorlek: 4 st bestickset

Pallarès matsked och dessertsked
Matchar besticksetet. Rostfritt stål och ett 
vackert handtag i rustik Buxbom.

P7064: matsked
Mått: 21 cm
NYHET
P7055: dessertsked

Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès kniv och gaffel  ebony.  
Gedigna och sobert svart bestickset. Handgjord 
kniv med gaffel i rostfritt stål och med ett 
handtag av ebony.

P7063
Förpackningsstorlek: 4 st bestickset

Foto: Martin Nordin



Pallarès Grand Cuisine kökssax 
rostfritt stål

P7057: längd 19 cm  
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès Master kökssax 
rostfritt stål

P7017: längd 20 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès Professional kökssax 
rostfritt stål

P7018: längd 20 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès Professional kökssax 
rostfritt stål

P7019: längd 22,5 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès rejäla kökssaxar i rostfritt stål. 

Grand Cuisine kökssax
Passar perfekt för bl. a. mjuka skaldjur, örter och finlir i köket.

Master är en spetsig kökssax med en skön passform som passar både höger- och 
vänsterhänta. En perfekt allroundsax som även klarar finlir som att klippa fiskfenor 
eller örter.

Professional är en traditionell köksax med en skön passform för högerhänta.
En sax som klarar lite tuffare tag som att t.ex. klippa isär en kyckling.



Pallarès brödkniv i rostfritt stål
En rejäl brödkniv som är handgjord med ett blad i rostfritt stål och handtag i buxbom.
Brödkniven har ett 22 eller 25 cm långt tandat blad som gör det lätt att skiva även de stora 
surdegsbröden och de grova bröden.

Pallarès brödkniv rostfritt stål
Brödkniv med blad i rostfritt stål och handtag i 
buxbom.

P7037: blad 25 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

P7038: blad 22 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

Pallarès Cleaver
rostfritt blad, handtag i buxbom

P7021: blad 16 cm x 9 cm
handtagets längd 13 cm
Förpackningsstorlek: 2 st

Pallarès köttyxa, en vacker huggkniv med ett välarbetat handtag i ett helt stycke buxbom.
Kniven har ett blad i rostfritt stål som är genomgående i handtaget. 

Pallarès Pescado fiskhandlarkniv. I Spanien är det tradition att använda en ”Pescado” för 
att både skära och filéa de större fiskarna. Därav det speciella utseendet. Bladet är av 
rostfritt stål och handtaget av buxbom. Matchas bra med fiskfjällaren.

Pallarès Pescado
rostfritt blad, handtag i buxbom

P7022: blad 28 cm x 9,5 cm
Förpackningsstorlek: 2 st

Pallarès fiskfjällare
rostfritt stål
Rejäl fiskfjällare för den större fisken, matchas bra 
ihop med Pescadon.

P7020: fjälldelen 10 x 5 cm, total längd 16 cm 
Förpackningsstorlek: 4 st



Pallarès rustika stekbleck i kolstål.
För matlagning över öppen eld, på grillen eller i ugnen.
Stek kryddiga korvar, grilla härliga skaldjur, använd som bakplåt eller serveringsfat, 
ugnsrosta säsongens rotsaker eller laga saftiga stekar och hel fisk.
Stekblecken är enkla att sköta och tål att användas mycket. Handtagen på sidorna gör 
stekblecken lätta att hantera.  Handdiska, torkas direkt & olja in!

Pallarès rustika stekbleck i kolstål 

finns i fyra storlekar

P7023 no1 - 17 x 21 cm
P7024 no2 - 20 x 25 cm
P7025 no3 - 25 x 34 cm
P7026 no4 - 26 x 30 cm

Förpackningsstorlek: 4 st / storlek

Trefot
Rustik och handsmidd trefot i järn, perfekt för matlagning i stekpanna över öppen eld

P7067: Ø 24 cm, vikt ca 2,1 kg
Förpackningsstorlek: 4 st

P7068: trefot med handtag, Ø 35 cm, längd inkl handtag 76 cm, vikt ca 4,9 kg
Förpackningsstorlek: 2 st



Återbruksbyttan

CnB-7301
Glasbehållare 

Förpackningsstorlek: 12 st

Återbruksbyttan

Denna produkt är framtagen i ett samarbete mellan Cook’n Bloom och 
Återbrukshyttan. 
En återbrukad champagneflaska som formgetts av Anny på Åkerbrukshyttan 
blir ett vackert redskapskrus för dina träredskap i köket.



Design in Denmark - Made by nature

En naturlig produkt med dansk design.
Scanwoods historia började 1919 med tillverkning av hushålls- och 
jordbruksartiklar.

Idag består tillverkningen av unika träprodukter med egen design och ett 
brett utbud av köksredskap i olivträ och bokträ samt knivblock med mera.

Träverktyg i motsats till metall- och plastverktyg innehåller inga tillsatser 
och är rena naturprodukter. Produktionen är också mindre 
energikrävande.

Olivträ
Scanwoods olivträ kommer från Italien och virket utvinns genom 
beskärning för att föryngra trädet eller avverkas trädet därför att skörden 
minskat på grund av trädets ålder (upp till 500 år).
Tillverkningen sker i Albanien där Scanwood har ett gott och långt 
samarbete med leverantörer som kan sitt hantverk.
Olivträ är ett hårt träslag i en rödbrun ton med tydliga årsringar.

Skötselråd träprodukter:
Diska i varmt vatten, skölj och torka för hand med en handduk.
Förvara dina träredskap luftigt i en burk på bänken och olja in dem då och 
då med en neutral matolja så håller du dem fräscha och fina länge.



OLIV

sw-600

Trästekspade  

Mått: 30 cm 
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-601

Trästekspade med hål

Mått: 30 cm 
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-604

Wok-trästekspade 

Mått: 32  cm
Förpackningsstorlek: 10 st

OLIV

sw-603

Trägaffel


Mått: 30 cm

Förpackningsstorlek: 10 st

sw-606

Träsked i oliv 

Mått: 30 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-650

Rissked i olivträ 

Mått: 21 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-653

Grytslev i oliv med hål 

Mått: 30 cm 
Förpackningsstorlek: 10 st



OLIV

sw-631

Deluxe svängd 
trästekspade med 
tumgrepp 

Mått: 30 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-623

Deluxe perforerad träsked 
i oliv med tumgrepp

Mått: 30 cm, 
Förpackningsstorlek: 10 st

OLIV

sw-620

Delux träslev i oliv  med 
tumgrepp 

Mått: 20 cm,
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-621

Delux träslev i oliv  med 
tumgrepp 

Mått: 25 cm,
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-622

Delux träslev i oliv  med 
tumgrepp 

Mått: 30 cm,
Förpackningsstorlek: 10 st



OLIV

sw-648

Danskt salladsset i olivträ

Mått: 25 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-637

Ballongvisp med nylonklätt 
rostfritt stål och handtag i 
olivträ

27 cm 
Antal i förp: 10 st

sw-613

Liten träsked i oliv med hå
l 
Mått: 21 cm
Antal i förp: 10 st

sw-611

Spreader / Smörkniv
Olivträ
Mått: 17 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-616

Honey dipper I olivträ

Mått: 16 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-7

Litet mått i valnöt för att 
mäta upp teblad.		

Må$:	9x4x2	
Förpackningsstorlek: 10 st



BOKTRÄ

sw-404

Citrusspress i bokträ 
Mått: 16 cm 
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-740

Muddler bokträ 23 cm 
i Displaybox
Mått: 23 cm
Förpackningsstorlek: 10 st

BOKTRÄ

sw-287

Rund	pensel	för	smör,	
olja	eller	glace	
Må$:25	cm	
Förpackningsstorlek: 10 st

sw-292

Bakpensel för smör och 
ägg
Mått: 19 cm
Förpackningsstorlek: 10 st



sw-2041

Liggande knivblock i bokträ för kökslåda, plats för 4 
knivar

Mått: 39x13x3,2 cm 
Förpackningsstorlek: 6 st

sw-2006

Skärbräda i bok med skåror för att fånga upp 
brödsmulor

Mått: 39x26x2,5 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

sw-2004

Skärbräda i bok med skåror för köttsaft.

Mått: 39x26x2,5 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

sw-2001

Litet saltkar i bok, perfekt på bordet eller vid spisen.

Mått: 6,5x6,5x3,25 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

En serie i skandinavisk design med brädor, saltkar och knivhållare av vackert ljust bokträ.



Ironwood Gourmet tillverkar produkter som ger köket både en praktisk 
arbetsyta och en snygg inredningsdetalj.

Kollektionen är tillverkad i hållbart framställt akaciaträ och finns flera olika storlekar 
och utföranden för att passa alla dina olika behov.
Ironwood Gourmet grundades av en träarbetare och restauratör som ville förena 
genuint hantverk och mat med målet att tillverka hållbara kvalitetsprodukter som får 
riktigt bra mat att se ännu bättre ut. 
Och visst lyckades man. Ironwoods serveringsbrädor förhöjer presentationen för 
vilken måltid som helst, samtidigt som en skärbräda med vackra nyanser kan bli en 
läcker inredningsdetalj i köket.

Ironwood Gourmet säger:
”Vi har långvariga relationer med våra leverantörer i Thailand. Genom dessa 
relationer kan vi få tillgång till högsta kvalitet av akaciaträ från lokala, familjeägda 
gårdar som utövar ansvarigt skogsbruk. Vi kan enkelt kommunicera våra kunders 
behov med våra leverantörer och producera utmärkande produkter som passar 
behoven hos slutanvändaren.”

I Ironwood Gourmets kollektion ingår flera olika modeller såsom serveringsbrädor, 
smörgåsbrickor, skärbrädor, brödbrädor, mortel och bakbord.



Hållbarhet från tillverkning till användning
Med hantverket som grund börjar processen med att välja de bästa råvarorna. 
Akacia har valts för sin djupa, mörka kontrasterande ton och naturliga hårdhet vilket 
gör akacia till ett idealiskt trä för köket. Träet är känt för sin hårdhet och dess 
densitet gör att det har en unik motståndskraft för vatten, vilket också bidrar till dess 
antibakteriella egenskaper. 

All akacia som används i produkterna är ansvarsfullt inköpt från lokala odlare. 
Faktum är att Ironwood Gourmet bara arbetar med små odlare som de litar på kan 
odla sina träd. De ser till att alla träd som skördats för Ironwood Gourmet har växt 
till en ålder av minst 25 år. Denna omsorg och tålamod resulterar i akaciaträdets 
naturliga chatoyancy, den djupa färgen och lystern. 
Dessutom, och viktigast av allt, har de åtgärder för att försäkra att nya träd 
planteras för att ersätta de som har skördats.

Med rätt skötsel, det vill säga varsam handdisk, torkning och inoljning, har man ett 
redskap som håller för rolig matlagning i många år framöver.



Ironwood Gourmet Butcher Block Oil
En olja för skärbrädor och serveringsbrädor i trä bestående av mineral- och apelsinolja.
Olja in skärbrädor i trä regelbundet så får du en bräda som håller över tid.
Diska skärbrädan med handdiskmedel och varmt vatten. Blötlägg aldrig skärbrädan i 
vatten och spola inte vatten på den längre än nödvändigt.
Torka brädan ordentligt med en handduk och låt den sedan torka ståendes på ena sidan. 
Olja in brädan när den torkat. Se till att förvara skärbrädor torrt.

Ironwood Gourmet Butcher Block Oil

28122 
236 ml.

Förpackningsstorlek: 12 st

Ironwood Gourmet Carolina Butcher Block
En riktigt rejäl arbetsstation tillverkat av finaste ändträ av Acacia. 
Denna pjäs står stadigt på bänken, förutom sin vikt på nästan 6 kg så har den gummi-
belagda fötter. Skulle du vilja hänga upp den när den inte används så har den ett praktiskt 
hål klätt med rostfritt stål.         

Ironwood Gourmet Carolina Butcher Block

28104
Mått: 46x46x7,5 cm

Förpackningsstorlek: 3 st



Ironwood Gourmets Sweep Off praktiska och vackra brödbrädor i skimrande akaciaträ.
Sweep Off brödbrädor hjälper dig att hålla bord och bänkskiva ren från brödsmulor eftersom de samlas 
upp i spåren i skärbrädan och blir lätta att sopas ner i skräphinken. Praktisk och snygg vid servering av 
bröd både till vardags och fest. Lätt att sköta, för lång hållbarhet diska för hand, torka med handduk 
och olja in brädan regelbundet och rikligt med Ironwood Gourmet Butcher Block Oil.

Ironwood Gourmet Sweep Off brödbräda

28676
Mått: 38 x 24,5 x 2 cm
Förpackningsstorlek: 3 st

Ironwood Gourmet serveringsbräda i akacia 
med läderhandtag

28672  
Mått: 42 x 16 x 1,9 cm
Förpackningsstorlek: 3 st

Ironwood Gourmet serveringsbräda i akacia med läderhandtag
Vacker och rustik träbräda i oljad akacia med svarta läderhandtag. Handtagen går att vika 
ner plant, praktiskt vid förvaring. Brädorna har fyra stycken antihalkfötter av gummi på 
undersidan. 

Ironwood Gourmet skärbräda Big Catch
Vacker och rustik skärbräda i oljad massiv akacia med praktisk avrinningsskåra och en 
stor uppsamlare i änden. Brädan har fyra stycken antihalkfötter av gummi på undersidan. 

Ironwood Gourmet skärbräda Big Catch

28670 
Mått: 38 x 27 x 4 cm
Förpackningsstorlek: 3 st



Ironwood Gourmet skärbräda Sapwood
En skärbräda som tillverkats av både ljust och mörk akaciaträ vilket ger den en vacker 
lyster och variation i utseendet.
 

Ironwood Gourmet skärbräda Sapwood

28191 
Mått: 45,5 x 25,5 x 1,9 cm
Förpackningsstorlek: 3 st

Ironwood Gourmet rund skärbräda.
Rund och snygg skärbräda i akacia med praktiskt hål för upphängning. 

Ironwood Gourmet rund skärbräda

28198 
Mått: Ø 35,5 cm, tjocklek 1,9 cm 
3-pack



Ironwood Gourmet serveringsbrädor Paddle Board i akacia finns i tre olika modeller 
rund, stor avlång och liten rektangulär. 
Alla tre modellerna har ett praktiskt handtag som gör dem smidiga att servera från och
ett håll med en metallring för enkel upphängning vid förvaring.  
Perfekta som serveringsbrädor för kallskuret, ost eller tapas…

Ironwood Gourmet Paddle Board Rund

28116
Mått: Ø 30,5 cm, tjocklek 1,2 cm
(40,5 cm inkl handtaget)

Förpackningsstorlek: 6 st

Ironwood Gourmet Paddle Board Stor

28118
Mått: 35,5 x 20 x 1,2 cm
(52 cm inkl handtaget)

Förpackningsstorlek: 6 st

Ironwood Gourmet Paddle Board Liten

28114
Mått: 17,5 x 30,5 x 1,2 cm
(30 cm inkl handtaget)

Förpackningsstorlek: 6 st



Ironwood Gourmet mortel är ett hantverk i akacia som både är vacker och tålig.
Morteln har en generös rundad arbetsyta som passar att mortla såväl färska örter, torkade 
kryddor och nötter i.

Ironwood Gourmet mortel

28341
Mått: Ø 10 cm, 7 cm hög  
Förpackningsstorlek: 4 st

Ironwood Gourmet bakbord & skärbräda i akacia
Tvåsidigt arbetsbord i en generös storlek för såväl inne- som uteköket. En sida för att 
skära kött på, andra sidan för att kavla deg på eller använda som en trevlig 
serveringsbräda för plockmat.

Ironwood Gourmet bakbord & skärbräda

28195
Mått: 60,3 x 43,6 x 3,2 cm 
Förpackningsstorlek: 2 st





Fox Run bunke i rostfritt stål
Rund och smäcker så kan dessa rostfria bunkar i sex storlekar från 0,5 liter till 10 liter 
beskrivas. Rymmer allt från det lilla hacket till den stora degen eller bålen. Vidden på 
bunkarna gör att den känns enkel att vispa och röra i. Undvik långvarig förvaring av 
ingredienser med hög salthalt i bunken, det kan kan skada ytan på bunken. 
Tål maskindisk.

Fox Run bunke i rostfritt stål

7325: 0,5 l, Ø 14 cm, H 6,5 cm
7326: 1 l, Ø 18 cm, H 8 cm
7327: 2,5 l, Ø 23 cm, H 10 cm
7328 3,5 l, Ø 26 cm, H 11 cm
7329: 6 l, Ø 30 cm, H 13 cm
7330: 10 l, Ø 36 cm, H 16 cm
Förpackningsstorlek: 6 st/storlek

7332
Displayställ i metall för butik
Höjd:138 cm
Fot: 40 x 40 cm.

Plats för totalt 60 st bunkar
12 st vardera 0,5 L - 3,5 L
6 st vardera 6 L och 10 L

Fox Run Kitchen startade för över 40 år sedan och är nu en av de ledande leverantörerna i 
Nordamerika med ett brett utbud av köksredskap.



Fox Run rostfri låsbar tång

5252: 23 cm
5253: 30 cm

Förpackningsstorlek: 6 st

Fox Run rostfri låsbar tång.
En praktisk och användbar tång vid den dagliga matlagningen och serveringen. 
Lätt i vikt och enkel att rengöra, tål maskindisk.

Fox Run öspipett Baster Set i tre delar
Det viktiga verktyget för att steka kyckling, kalkon eller nötkött.  
Baster set har en rostfritt stålpipett för att ösa kött, en non-roll gummibälg som gör att den 
ligger still då du lägger den ifrån dig, en robust rostfri marinadspruta samt en en 
rengöringsborste för att enkelt rengöra insidan av pipetten.
Det finns igen risk att detta rostfria stålrör smälter till skillnad mot plast. Använd den för att 
ösa sky från pannan för att skapa  skysås eller för att ta bort fett från soppor och grytor. 
Denna öspipett ger sugkraften du behöver för att fånga upp saftiga juicer,  marinader eller 
andra vätskor,  som du sedan öser ovanpå ditt ugnsrostade kött. Så skapar du  saftiga 
och smakrika måltider. Alla delar tål maskindisk.

Fox Run öspipett Baster Set

5679: 
Pipett i rostfritt stål 19,5 cm
Rostfri marinadspruta 5 cm
"Non-roll" gummibälg 7,5 cm
Rengöringsborste 20 cm

Förpackningsstorlek: 6 st



Fox Run rostfria ballongvispar

5830:
3 set - 20, 25 och 30 cm
Förpackningsstorlek: 6 st 3-set

Fox Run rostfria ballongvispar
3 set 

Ballongvispen passar perfekt för att få in mycket luft i smeten till sockerkakan eller 
marängen.

Fox Run fjädervisp i rostfritt stål

5829:
Mått: 23 cm
Förpackningsstorlek: 12 st

Fox Run fjädervisp i rostfritt stål

Med en fjädervisp får du in mycket luft i det du vispar perfekt för att göra fluffig äggvita 
eller vispa grädde. Funkar perfekt även till dressingar eller såser. Den fjädrande effekten 
gör också att du behöver använda mindre handkraft. Fjäderformen gör det enkelt att 



Fox Run kryddbehållare i rostfritt stål.
Perfekt för att smaksätta din matlagning eller göra din egen buljong! Använd en rejält stor 
kryddbehållare för att skapa smakrika rätter. 
Fyll kryddbehållaren med kryddor och örter att koka med i soppor, grytor, drycker, 
buljonger, såser och mycket mer. Kroken på kedjan fäster du på kanten av grytan, när allt 
är klart kan du enkelt ta upp kryddorna.
Tål maskindisk.

Fox Run kryddbehållare i rostfritt stål

5143: Ø 7 cm, H 7,5 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

Fox Run kryddströare i rostfritt stål.
Bara fantasin sätter gränser för användningen av dessa praktiska och snygga behållare.
Passar till kryddor, ströbröd, strössel, socker, salt, fröer, din egen favoritblandning av rubb.
Tillverkat i rostfritt stål 18/8. Lock i BPA-fri plast medföljer. Tål maskindisk.

Fox Run kryddströare i rostfritt stål

1025: med stora hål, H 10 cm, Ø 8 cm, 
volym 255 ml
1029: med stora hål, H 6 cm, Ø 5,5 cm, 
volym 85 ml
1031: med nät, H 6 cm, Ø 5,5 cm, 
volym 85 ml
Förpackningsstorlek: 6 st



Håll bänkskivan och spishällen ren när du lagar mat samtidigt som du maximerar utrymmet! Denna 
stående slevhållare från Fox Run har en smart vertikal design som tar upp mindre yta än de 
traditionellt liggande. Tillverkad av robust rostfritt stål smälter den lätt in med övrig köksutrustning. 
Denna hållare fungerar för sleven, stekspaden, vispen eller trägaffeln.
Själva skålen som skeden vilar i är avtagbar vilket förenklar rengöring. Mindre att rengöra och du 
undviker en kladdig köksbänk. Diskas för hand eller i maskin. Vem skulle inte vilja rengöra mindre?

Fox Run slevhållare  i rostfritt stål

5612: 
Mått: Ø: 11 H:19 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

Sobert	ma$svart	redskapskurs	i	keramik.	

Fox Run redskapshållare i svart keramik

3951
Mått: Ø: 12 cm H:14 cm
Förpackningsstorlek:
6 st



Tortillas & Tacos

Fox Run Tortillavärmare

8655:
Mått:  Ø 28 cm
Förpackningsstorlek: 12-pack
En värmeficka i dubbla lager bomullstyg och 
polypropylen som håller dina tortillas varma, 
mjuka och redo att ätas
• Upp till 12 st medelstora tortillas får plats i 

fickan.
• Värm dina tortillas i en torr stekpanna eller i 

ugnen och stoppa sedan in dem i din 
tortillavärmare.

• … eller värm dina tortillas direkt i 
tortillavärmaren i micron

• Funkar även perfekt för att varmhålla bullar,  
muffins, bröd, korvbröd.

• Maskintvätt kallt 30 °

Fox Run Tortillapress

39435
Material: aluminium
Mått: Ø 15 cm
Förpackningsstorlek: 3 st

Gör dina egna hemgjorda tortillas!
Använd masa-mjöl och gör en deg 
(recept finns på mjölpåsen)
Dela degen i bitar av en pingpongbolls storlek. 
Innan du lägger den i pressen lägg in en ituklippt 
kraftigare plastpåse mellan degen och pressen.
Då lossnar degen lättare och fastnar inte i 
pressen.
Pressa varje degboll i lite mjöl tills den är 2-3 
mm tjock.
Grädda i torr stekpanna på medelhög värme ett 
par minuter på varje sida. Lägg bröden i 
tortillavärmaren och njut varma tortillas med 
läcker fyllning.



Fox Run Mortel ”Molcajete”

3867

En stor och rejäl mortel i ”mexican style” en s.k. 
molcajete. Med denna molcajete blir det enkelt 
och kul att göra guacamole, mole, chunky salsa 
och salsa verde från scratch. 

Material: granit
Mått: 20 cm Ø
Förpackningsstorlek: 4 st



Dessa Bento-lådor i 18/8 rostfritt stål med fack är perfekt för sallad, 
smörgås, torra livsmedel, proteiner, frukt och grönsaker mm. 
Kombinera den med Bits Kits små matdosor som är passar såser, 
dipp och dressingar. 
Perfekt för barn och vuxna när ni är på språng och de kan 
återanvändas dagligen till lunch och snacks.



20800
Bits Kits matlåda i rostfritt stål
Mått: 16x13x4 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

20801
Bits Kits matlåda med två fack i rostfritt stål
Mått: 16x13x4 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

20802
Bits Kits matlåda med fyra fack i rostfritt stål
Mått: 16x13x4 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

20803
Bits Kits matlåda med fem fack i rostfritt stål
Mått: 20,5x16x4 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

20804
Bits Kits matdosor i rostfritt stål, set om 3
Silikonpackning i locket
Mått: 5,5x5,5x3 cm
Förpackningsstorlek: 6 st



Din vän i köket! 
Skrapr är tillverkat av ett patenterat harts/resinmaterial. Detta i USA 
mycket populära verktyg kan användas för att rengöra de flesta ytor 
som: glashällar, köksbänkskivor, ytor av granit eller marmor, 
fastbrända matrester i grytor, kastruller, stekpannor el.ler  på 
stekhällar. Tillsätt lite vatten för att rengöra smutsiga ytor. 
Kan köras i diskmaskin.

The Skrapr & Skraper Jr

22701
Mått: 5x20 & 2,5x10 cm

Förpackningsstorlek: 6 st



KitchenArt justerbart mått för tesked och matsked.
Ett patenterat justerbart mått i rostfritt stål i två storlekar.  
Bekvämt och utrymmesbesparande, en enda snygg doseringssked istället för många.
Handdisk rekommenderas men metalldelen tål maskindisk efter reglaget tagits bort.

KitchenArt justerbart mått

50010: tesked 
mått 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 och 1/1 tsk. 
Förpackningsstorlek: 6 st 

         !  

51010: tesked och matsked 
mått: 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 tsk och 1 msk 
Förpackningsstorlek: 6 st 

             !



Outset - ”De hetaste redskapen för grillentusiasten” 

Funktion och design är ledorden för Outsets innovativa serie av spännande grillredskap. 
Outset är en tillverkare av avancerade grillredskap och grilltillbehör. Sedan 2002 har de 
värmt upp "barbecue" och ”entertainment"-industrin i USA. Outset är ledande inom 
produktdesign, produktutveckling av nya material och materialbeläggningar. 

Outsets grundades 2002 av två passionerade entreprenörer, deras mission var att 
utveckla smarta redskap för ”outdoor kitchen”-konceptet som verkat stått still fram tills 
dess. De började skissa och utveckla lösningar som tillförde ny och funktionell 
produktdesign samt fokuserade mycket på att hitta nya och bättre material för grillning, 
deras tagline lyder passande ”entertaining well done”.  
Sedan 2009 ingår Outset i Fox Run Brands. 

ENTERTAINING WELL DONE®



76143	 Outset rostfri grillpanna med avtagbart handtag

Perfekt grillpanna för att grilla fisk, kött och grönsaker och 
mindre bitar av råvaror. 
Maten ramlar inte ner bland kolen men får en läcker grill- 
och röksmak ändå. Olja in den lätt före varje användning, 
diskas för hand.

Mått: Ø 30 cm
Inkl handtag 48 cm
Förpackningsstorlek:
6 st

QS68 Outset Paella Pan 

Denna rostfria panna är den perfekta storleken för en 
paella i familjestorlek med en diameter på ca 35 cm (utan 
handtag). Samlas runt grillen och få en smak av Spanien.

Mått: Ø 35 cm
Förpackningsstorlek:
6 st

76145 Outset platta grillspett ”Paddle skewers” 
set om 12 i canvasfodral

Funktion och design är ledorden för Outsets innovativa 
serie av spännande grillredskap. Dessa smarta platta och 
paddelformade grillspett gör att maten ligger still. Passar 
perfekt att ha med i prepp-brickan för grill.

Mått: 30 cm
Förpackningsstorlek:
6 st

76608 Outset prepp-bricka för grill
Allt i ett preppbricka - perfekt för att få med alla råvaror 
som ska ut till grillen.
Designad for att kunna bäras med en hand.
Sidofack för kryddor, såser, redskap m.m.
Smarta skåror för att hålla grillspetten på plats. Fire it up!
Tål maskindisk
Mått: 44 x 28 x 7 cm
Förpackningsstorlek: 6 st



QJ40 Outset Jackson grilltång och grillstekspade 
set om 2

Grillset med grillstekspade med fasade kanter och en 
låsbar tång.
Tillverkad av vackert akaciaträ och rejält rostfritt stål.
Mått: grilltång 46 cm, grillstekspade 48 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

76493 Outset förkläde i denim
Ett snyggt och mjukt förkläde i bomullsdenim.
Långa remmar som läggs i kryss över ryggen gör att 
förklädet blir extra bekvämt att bära.
Två fickor för olika redskap och en hållare för handduken.
Mått: L 84 cm, B 67
Förpackningsstorlek: 6 st

�



76177 Outset Grill/ugnsvante

Grill/ugnsvante i bomullstyg med ett 
extra värmeisolerande lager som skyddar handen upp till 
230°C.
Patenterat skydd i tumvecket.
Förpackningsstorlek: 6 st

76630 Outset grillfat i rostfritt stål
set om 2
Perfekt för att grilla fisk, kött och grönsaker och mindre 
bitar av råvaror.
Maten ramlar inte ner bland kolen men får en läcker grill- 
och röksmak ändå.
Grillfaten har endast tre styck upphöjda kanter för enkel 
användning av stekspade etc.

Två stycken grillfat i olika storlekar
Mått: inkl handtag 35x18 cm resp 44x28 cm
Material: rostfritt stål
Förpackningsstorlek: 4 st

76488 Outset universal grillskrapa 

En rejäl och praktisk grillskrapa medföljande hängkrok och 
förvaringspåse.
Fem spår för v-formade galler, sex spår för runda galler, en 
platt sida för släta ytor och en flasköppnare.
Tillverkad i grafitlackerad kraftig rostfritt stål
Förpackningsstorlek: 12 st
                 

�

�

�



F240           
Outset grillförkläde i läder  (one size)

Tufft förkläde gjort av koläder som fodrats med svart 
bomullstyg.
Justerbart nackband.
Mått: 75 x 66 cm, 
maxlängd med nackbandet i yttersta läge 110 cm
Färg: brun
Förpackningsstorlek: 6 st

F232 Outset grillvante i läder (one-size)

Rejäl grillvante gjort av koläder med ett innerfoder av svart 
bomullstyg.
Färg: brun
Förpackningsstorlek: 6 st

F234
bruna

76604
svarta

Outset grillhandskar i läder (one size)

Rejäla handskar när du behöver greppa något hett med 
båda händerna. 
Gjort av koläder med ett innerfoder av svart bomullstyg.
Färg: bruna eller svarta
Förpackningsstorlek: 6 st / färg

     �



Så formar du den perfekta 
burgaren!

Q114 Outset Burger press

Mäter och portionerar ut burgarna.
Gör perfekta 1/4 pounds (113g),1/3 pounds (151g)  
eller 1/2 pounds (226g) runda burgare.
Tillverkade av ABS och SAN-plast 
Tål maskindisk
Mått: Ø 11 cm höjd 5,5 cm.
Förpackningsstorlek: 4 st

     

Fräs lök, bacon och
 champinjoner 

med några droppar 
tryffelolja.

Fyll din burgare.
Lägg till lite ost.

Tryck ihop.
Yummy!

Q122 Outset Burger Stuffer

Hjälper dig att forma och fylla en burgare.
Gör 1/2 pounds (226g) och 3/4 pounds (340g)  
fyllda burgare.
Funkar med alla typer av färs.
Tillverkade av ABS och SAN-plast.
Tål maskindisk
Mått: Ø 10 cm höjd 2,5 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

                       �

�



76612 76612 Outset grillstekplatta i gjutjärn med 
handtag
En rejäl stekplatta för grillen.
Ta dina hemlagade pizzor till nästa nivå med Outsets 
stekplatta.
Värms upp snabbare & mer jämnt än pizzastenar.
Praktisk form med upphöjd kant för enkel användning 
med pizzaspaden.
Funkar självklart bra till att steka burgare, skaldjur 
etc.

Stekplattan i gjutjärn är pre-seasoned och klar att 
börja grilla med.
Handtag i rostfritt stål för enkel användning och 
förvaring.
Diska för hand med varmt vatten utan diskmedel, 
torka torr direkt, olja in.

Material: gjutjärn och rostfritt stål
Mått: inkl handtag 52x38 cm
stekyta: Ø 36 cm
Vikt: 5,2 kg
Förpackningsstorlek: 2 st

76225
4-pack

Outset ostronpanna 12

En gjutjärnspanna där du kan grilla 12 st ostron eller stora 
musslor. Gratinera ostron som Rockefeller, grilla 
baconlindade pilgrimsmusslor eller räkor i vitlökssmör.
Släpp loss kreativiteten och gör succé på grillfesten.
 
Mått: 47,5 x 33 cm.  
Förpackningsstorlek: 4 st

Q173
Outset liten såskastrull i gjutjärn

Rymmer 3,5 dl, gjutjärnet ger jämn värme och håller sås 
och glace varm längre. Grillpensel med rostfritt handtag 
och löstagbar pensel i silikon medföljer, penseln tål 
diskmaskin. Praktisk plats för penseln i kastrullens skaft 
vid förvaring. Funkar på alla typer av grillar eller spisar.

Förpackningsstorlek: 3 st



76376
Outset Fish Grill Pan 
Perfekt för att grilla hel fisk eller filéer med skinnet kvar, 
ingen risk att filéerna faller genom gallret. Funkar även 
perfekt för tillbehör som sparris, paprika och lök. Snygg att 
servera från på bordet. Grillpannan är pre-seasoned och 
klar att börja grilla med direkt.

Innermått: 37x14x1,5 cm 
Yttermått: 47x19x2 cm 
Förpackningsstorlek: 4 st 

76378
Outset Grill Pan  
 
Stekpanna för grillen - perfekt för burgare, skaldjur, 
grönsaker eller varför inte en pizza. Den har alla fördelar 
som en traditionell gjutjärnspanna utan att du behöver 
oroa dig för ett långt skaft som oftast är svårt att få plats 
med i en grill med lock. Läcker att servera från direkt på 
bordet. Grillpannan är pre-seasoned och klar att börja 
använda direkt.

Innermått:16x17x1 cm 
Yttermått: 30x31x2 cm 
Förpackningsstorlek:  
4 st



Plattar till det mesta!

Q111 Outset rektangulär grillpress i gjutjärn

Smart hål för termometern, så du kan kolla temperaturen 
på köttet utan att lyfta på grillpressen.
Säkerställer att maten blir jämt grillad.
Hindrar tunna bitar av kött att vrida sig.
Kortar ner grilltiden.

Mått: 23 x 13 cm, vikt 1,5 kg
Förpackningsstorlek: 6 st 

Q112 Outset rund grillpress i gjutjärn

Smart hål för termometern, så du kan kolla temperaturen 
utan att lyfta på grillpressen.
Säkerställer att maten blir jämt grillad.
Hindrar tunna bitar av kött att vrida sig.
Kortar ner grilltiden. Perfekt för smashed burgers.

Mått: Ø 20 cm, vikt 1,6 kg
Förpackningsstorlek: 6 st

�

�



QS83 Outset jalapeno & kycklingklubbshållare

Rostfritt stål, tål maskindisk
Rymmer 24 kycklingben eller jalapenos
Ihopfällbara ben. 
Mått: 29 cm x 19 cm x 7 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

               

76176 Outset Pizzastenar
Set om 4 kordierit-stenar

Bygg storlek och form utefter dina behov!
Grill- & ugnssäker baksten i kordierite.
Värmetålig upp till 800˚ C.

Skölj av noga med vatten innan första användningen. 
Använd inte diskmedel vid rengörning. 
Mått: 19 cm x 19 cm, 1 cm tjock
Förpackningsstorlek: 4 st 4-set

 �



Alltid koll på temperaturen!

F800 Outset Instant Read digitaltermometer 

För att snabbt kontrollera temperaturen i köttet/fisken. 
Stora lättlästa siffror.
Visar temperaturen i celsius eller fahrenheit.
Drivs av ett litet knappcellsbatteri LR44.
Batteri ingår.
Förpackningsstorlek: 6 st

Tillför smak och saftighet!

Q120 Outset marinadspruta  

Marinadspruta med löstagbar nål i rostfritt stål. Fördelar 
marinaden i två riktningar.
Rymmer 59 ml, visar gradering i ml och oz.
För kalla marinader utan bitar i.
Förpackningsstorlek: 6 st

Turns your grill into a smoker!

QS77 Outset rökbox

Rökbox i rostfritt stål med borstad yta.
Adderar röksmak till grillad mat.
Får träfliset att pyra och inte flamma.
Passar både för kol- och gasolgrill.
Mått: 23 cm x 9 cm x 4 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

QS82 Outset flexibla grillspett
• Smarta och flexibla grillspett som gör att du kan 

utnyttja din grillyta maximalt.
• Rymmer mer än vanliga grillspett.
• Fyll grillspettet och marinera hela spettet i en påse eller 

skål.
• Rostfritt stål.
• Mått:  76 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st set om 4

�
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QZ10 Outset pizzaspade

Pizzaspade i rostfritt stål.
Vikbart handtag för enkel förvaring.
Mått på spaden 30 x 20 cm, handtag 19 cm.
Förpackningsstorlek: 4 st

QB68 Outset Sop Mop 

Värmetålig silikon.
Löstagbar silikonmopp, för enkel rengöring.
Silikonmoppen tål maskindisk.
Knutarna på silikontrådarna gör att moppen tar upp mer av 
din grillsås.
Extra lång, 39 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

F142 Outset Grillpensel med rostfritt handtag och 
pensel i silikon

Grillpensel med extra brett silikonhuvud
Handtag av rostfritt stål                                                          
Silikonborsten är avtagbar och kan diskas i diskmaskin
Värmetålig till 275˚C
Längd: 33 cm
Förpackningsstorlek: 6 st

�

�

 �

76468 Outset ostronkniv med läderfodral 

En ostronkniv med ett spegelblankt smitt rostfritt blad och 
skyddskrage.

Handtag i tåligt pakkawood och ett snyggt svart 

läderfodral med bältesögla.


Mått: blad 6 cm, handtag 10 cm

Förpackningsstorlek: 6 st

76453 Outset Heavy turner

En rejäl tungviktare, stekspade i kraftigt rostfritt stål.

Passar perfekt för att vända t. ex. den större fiskbiten 
eller burgaren och att göra Smash burgers med. 

Funkar även som en liten pizzaspade.Den har ett 
kort handtag som gör känslan precis när du 
använder den. Blad med fasad kant som lätt glider 
under maten. En ögla i änden av handtaget gör den 
enkel att hänga upp.

Material: rostritt stål och akacia

Mått: blad 14 x 11 cm, handtag 15 cm

Förpackningsstorlek: 6 st



Verde en ekosmart kollektion av 
grillredskap som gör grillningen 

grönare.

QV10 Outset Verde grillstekspade

Tillverkat av återvinningsbart material, odlad bambu och 
rostfritt stål.

Mått: 46 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

QV12 Outset Verde flexibel grillstekspade  

Tillverkat av återvinningsbart material, odlad bambu och 
rostfritt stål.

Mått: 46 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

QV25 Outset Verde grilltång

Tillverkat av återvinningsbart material, odlad bambu och 
rostfritt stål.
Låsbar, tar mindre plats vid förvaring.

Mått: 46 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

QV30 Outset Verde grillgaffel

Tillverkat av återvinningsbart material, odlad bambu och 
rostfritt stål.

Mått: 44 cm.
Förpackningsstorlek: 6 st

�

    

�

�
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Steam cleans your bbq!

76226 Outset gallerskrubb med handtag

Ett rengöringsredskap med stålkuddar och ett rejält 
greppvänligt handtag gör grillrengöringen enklare och 
skonsammare för din grill. För bästa resultat rengör grillen 
när den fortfarande är varm. Blöt stålkuddarna med vatten 
och skrubba gallret rent med ångans hjälp.

Mått: 20 x 10 x 13 cm
Förpackningsstorlek: 12 st

76228 Outset gallerskrubb refill 
set om 2

Förpackningsstorlek: 12 st 2-set

76616

76635
XL

Outset flugsmälla i läder. 
finns i två storlekar

Flugornas skräck i sommar!
Flugsmälla i 100% läder med ett handtag i akacia.
Läderögla för enkel upphägning.

Längd: 44 cm, bredd 10,5 cm
Längd XL: 48,5 x 12,5 cm
Förpackningsstorlek: 6 st / storlek



B237
Outset Lemonaid

Allt i ett; siseleringsjärn, zestjärn, kniv och citruspress.
Ergonomiskt handtag i ABS, siselerings-/zestjärn och kniv i 
rostfritt stål. Diskas för hand för att behålla skärpan.

Mått: 15 x 5 x 5
Förpackningsstorlek: 6 st

  
           



37096 Tülz Mega isbricka turkos

6 extra stora isbitar, 5 cm x 5 cm.
Silkonmaterialet gör att du lätt kan trycka ut 
isbitarna.
Stapelbar.
Tillverkad av silikon.
Förpackningsstorlek: 6 st

37100
Tülz Mini isbricka turkos

15 st iskuber som är 3 cm x 3 cm
Enkel att använda.
Lätt att fylla, håller sig stadig.
Silkonmaterialet gör att du lätt kan trycka ut 
isbitarna.
Stapelbar.
Kan även användas till godis och smaksättare 
som ska frysas.
Tillverkad av silikon.
Förpackningsstorlek: 6 st



Magi för grill & BBQ
Skapat av Jess Pryles och ”Proudly made in Texas”

”Australian by birth, Texan by choice”, 
Jess Pryles är en respekterad expert inom Texas BBQ och tävlings-BBQ. 
Förutom Jess djupa kunskap om olika sorters protein, kötthantering, 
styckningsdetaljer, tillagningsmetoder, grill och bbq är hon även skaparen av 
Hardcore Carnivore-serien med rubs och ”kött-redskap”
Jess är grundare till Australasian Grill Alliance. 

Jess bor i och verkar från Austin, Texas



NYHET

Hardcore Carnivore TEX-MEX 
är den sjätte och senaste kryddan från Jess Pryles.

Hardcore Carnivore Tex-Mex är den ultimata texikanska kryddan, perfekt för dina favorit 
Tex-Mex rätter. Du kan använda den till fajitas, tacos, enchiladas, nachos, i nötfärs till 
picadillo och till och med till refried beans. Du kan lägga till det i nästan vad som helst 
för en omedelbar förhöjning av smaken av Tex Mex.

Användning: applicera generöst till kött, bönor, grytor och grönsaker för att 
ge en Tex Mex -twist.
Smakprofil: fylld med premiumkryddor som mörk chili, kummin och vitlök, Tex Mex är  
mild till medelhet och är fylld med djärva smaker.

Innehåll: Salt, chipotlepulver, torkad 
lök och vitlök, mörk chilipeppar, 
oregano, chipotle, peppar, kummin, 
paprika, hydroliserat  majsprotein, 
dinatriuminosinat och 
dinatriumguanylat.

Hardcore Carnivore Tex-Mex 
innehåller ingen Glutamat (MSG) 
och inga artificiella färgämnen. inget 
antiklumpmedel.
Förvaras torrt och mörkt. 
Vikt: 305 g

HCTMEXL



Hardcore Carnivore Black  

En rub med aktivt kol som ger härligt kontrastrik färg - för nöt och allt rött kött, perfekt 
för BBQ.
Hardcore Carnivore Black innehåller aktivt kol i livsmedelskvalitet av kokosnötskal. 
Aktivt kol: Ja, kolet är säkert. Det här är definitivt inte samma träkol som den i din grill!
Användning: torka köttet med hushållspapper strö sedan över frikostigt med Hardcore 
Carnivore Black innan du tillagar det. Den kan användas på köttet i stekpanna eller ugn, 
men de bästa resultaten blir när den används i grillen över träkol eller öppen eld.
Smakprofil: bl. a. klassiska kryddor som vitlök och grovmalen svartpeppar ger en subtil 
smak som framhäver köttets egna karaktär.
Det är en smakprofil som är neutral nog att arbeta med en mängd olika proteiner. 

Innehåll: 
Havsalt, socker, torkad vitlök och 
lök, svartpeppar, chilipulver och 
aktivt kol.

Hardcore Carnivore Black har ingen 
tillsatt glutamat (MSG), inga 
artificiella färgämnen eller 
smakämnen och inget 
antiklumpmedel.
Förvaras torrt och mörkt. 
Vikt: 368 g

HCBLACKL
Förpackningsstorlek: 12 st

Skriv för att lägga till text



Hardcore Carnivore Red  

Många av Hardcore Carnivore Black-fansen, älskade smaken men tyckte att den svarta 
färgen inte passade vissa rätter som t.ex. ribs. 
Red har en lika enkel och läcker smakprofil som Black, men med en gyllenröd helt 
naturlig röd nyans – inga konstgjorda färgämnen här!
Till skillnad från många rubs avsedda för fläsk är Hardcore Carnivore Red inte särskilt 
söt. Detta gör att du kan anpassa den till din egen nivå av sötma genom att tillföra t.ex. 
honung eller farinsocker.
Red är den rub som är populärast bland tävlande lag i BBQ. Red har ett lågt GI och är 
glutenfri. 
Användning: torka köttet med hushållspapper strö sedan över frikostigt med Hardcore 
Carnivore Red innan du tillagar det. Om du ska laga t.ex. ribs, bog eller karré low & 
slow gnid in köttet med Red 15-20 minuter innan du börjar tillaga det. 
Hardcore Carnivore Red kan snabbt bli en stapelvara i ditt BBQ-skafferi.
Smakprofil: blandning av klassiska kryddor som vitlök, svartpeppar och paprika med 
en gnutta hetta.

Innehåll: 
Havsalt, paprika, svartpeppar, chili, 
socker, torkad vitlök och lök.

Hardcore Carnivore Red har ingen 
tillsatt glutamat (MSG), inga 
artificiella färgämnen och inget 
antiklumpmedel.
Förvaras torrt och mörkt.
Vikt: 311 g

HCREDL
Förpackningsstorlek: 12 st



Hardcore Carnivore Amplify

Denna finmalda rub skiljer sig mycket från övriga rubs. Amplify är utformad för att ge en 
extra boost av umami till allt du strör den på. Använd den tillsammans med andra rubs på 
revben, kyckling, grönsaker, på ägg eller med creme fraiche som dipp - passar till 
mycket. 
Smakprofil: Mega boost av umami. Tillverkad av kycklingfett och andra naturliga 
ingredienser med umami. Smakar lite som som mac’n  cheese, men mycket mer episkt.
Amplify är den tredje av Jess Pryles premium rubs.

Innehåll: 
Kycklingpulver (kycklingfett, 
kycklingbuljong, rosmarinextrakt), 
rismjöl, farinsocker, paprika, torkad 
lök och vitlök, jästextrakt, 
smörkoncentrat, maltodextrin, 
annatto, gurkmeja, citronsyra, salt, 
sojasåspulver.

Hardcore Carnivore Amplify har 
ingen tillsatt glutamat (MSG), inga 
artificiella färgämnen och inget 
antiklumpmedel.
Förvaras torrt och mörkt.
Vikt: 297 g

HCAMPL
Förpackningsstorlek: 12 st



Hardcore Carnivore Camo

Hardcore Carnivore Camo är en rub för vilt och lamm - perfekt för jägare 
Camo har en djärvare blandning av mer örtdoftande kryddor och till skillnad från många 
andra kryddor är Camo utformad för att framhäva köttet, inte ta över köttsmaken.
Camo är den fjärde av Jess Pryles premium rubs.
Användning: torka köttet med hushållspapper strö sedan över frikostigt med Hardcore 
Carnivore Camo innan du tillagar det. Om du ska laga t.ex. lamm eller viltkött low & 
slow gnid in köttet med Camo 15-20 minuter innan du börjar tillaga det. 
Smakprofil: exotiska toner av doftande örter som koriander, vitlök och lätt rökighet från 
det hickoryrökta saltet.

Innehåll: 
Salt, sellerifrön, koriander, 
kryddpeppar, timjan, torkad vitlök, 
torkad lök, honungspulver 
(raffinerad sirap, honung), hickory 
salt (salt, röksmak, kiseldioxid.) 
vinägerpulver (maltodextrin, 
modifierad matstärkelse, destillerad 
vit vinäger).

Hardcore Carnivore Camo har ingen 
tillsatt glutamat (MSG), inga 
artificiella färgämnen och inget 
antiklumpmedel.
Förvaras torrt och mörkt.
Vikt: 297 g

HCCAMOL
Förpackningsstorlek: 12 st



Hardcore Carnivore Meatchelada

En chili-lime rub inspirerad av Texas tradition för ölsalt. 
Den är magisk på kyckling, fajitas och grillat kött.
Meatchelada är en premium-rub med chili och lime som ger köttet en extra kick. Den är 
fyllig och komplex i sin smak och är perfekt som rub. Den passar även på ostron, fries, 
ägg, elotes (majskolv) edamame-bönor och till om med på grön melon. Eller varför inte 
krydda kanten på ditt ölglas när du dricker en ljus lager.
Meatchelada är den femte av Jess Pryles premium rubs.
Användning: torka köttet med hushållspapper strö sedan över frikostigt med Hardcore 
Carnivore Meatchelada innan du tillagar det. 
Smakprofil: mild till medium chillihetta som avslutas med en limekick.

Innehåll: 
kryddor, Guajillo chili,  salt, 
chillipeppar, spiskummin, paprika, 
citronsyra, farinsocker, limepulver 
och torkad vitlök

Hardcore Carnivore Meatchelada 
har ingen tillsatt glutamat (MSG), 
inga artificiella färgämnen och inget 
antiklumpmedel.
Förvaras torrt och mörkt.
Vikt: 240 g

HCMTCHL
Förpackningsstorlek: 12 st



HC-
BBQKNIV

Hardcore Carnivore BBQ-kniv

Detta är den typen av kniv som används och föredras av de flesta pitmasters på 
restauranger i Texas. Det slitstarka bladet är gjort av av  "high carbon stain-free steel" (400 
steel).
Bladet är tandat perfekt för att skiva upp större stekar som Brisket.
Ergonomiskt handtag tillverkat av santoprene, handtaget är format så det inte glider i 
handen och är enkelt att rengöra. Det står Hardcore Carnivore längs bladet. Längd 25 cm. 
Kniven är utvald av Jess Pryles.

Mått: blad 25 cm
Förpackningsstorlek: 
5 st

HC-FORK Hardcore Carnivore stekgaffel

Ett must-have i alla seriösa köttälskares verktygslåda. Med denna stekgaffel håller du 
köttbiten på plats vilket underlättar att skära mer exakta skivor. Tillverkad av högkvalitativt 
420 rostfritt stål och täckt med ett ergonomiskt akrylhandtag.
Den breda designen är konstruerad för att kunna kontrollera ett större område och inte 
genomborra köttet så djupt som traditionella stekgafflar. Gaffeln är ett professionellt och 
hygieniskt alternativ till att använda fingrarna för att hålla en biff eller stek på plats när du 
skär den. Varje gaffel kommer i en presentförpackning.
Längd inkl handtag 14 cm, bredd på gaffeln 7 cm
Hardcore Carnivore stekgaffel är utvald av Jess Pryles till Hardcore Carnivores sortiment

Förpackningsstorlek: 4 st



HC-BBQPPR Hardcore Carnivore Butcher BBQ paper

Slaktarpapper är ett måste för alla ambitiösa grillare. Packa in revben, briskets, entrecote 
eller kyckling för att skydda ditt protein från att bli torrt under matlagningen eller när det 
vilar efter att det tagits från grillen/ugnen.
Till skillnad från folie tillåter det porösa papperet luften att cirkulera igenom, vilket bevarar 
”barken” på köttet. En annan fördel jämfört med folie är att slaktarpapperet inte 
koncentrerar värmen och riskerar därför inte att köttet blir överkokt. Detta papper är ovaxat, 
obestruket och oblekt, det är 100% FDA-godkänt. HC-loggan är tryckt med 
livsmedelssäkert bläck.
Tips: Det feta pappret är perfekt att återanvända som	tändpapper.	

Pappersrullstorlek: 45 cm x 38 m
Förpackningsstorlek: 12 st

HC-
HHGLOVE

Hardcore Carnivore High-Heat Grillhandskar

Perfekt när du ska flytta heta galler, öppna lock eller hantera heta briskets. 
En storlek passar de flesta – kommer sitta tajt på större händer.
Värmeskydd upp till 760 grader. Sillikonränder som ger extra bra grepp. 
Tvättas för hand eller i maskin.
Förpackningsstorlek: 5 st par







PK Grills & smokers 

Historien bakom USA’s mest folkära grill och smoker 
I snart 70 år har PK Grill & smoker listats bland de bästa kolgrillarna på den amerikanska 
marknaden, älskad av barbecueproffs och matentusiaster. I början av 1950-talet gjorde 
Hilton Meigs i Tyler Texas vad många anser den perfekta kolgrillen. Han konstruerade och 
tillverkade en helgjuten kolgrill och smoker i aluminium och kallar den för ”Portable kitchen”. 
År 1960 köptes företaget av Lewis Hamlin och tillverkning flyttas till Little Rock, Arkansas, 
fram till en brand i mitten av 1970-talet då produktionen upphörde. Den något legendariska 
hållbarheten denna kolgrill har säkerställde att tusentals av dem fortfarande existerade i 
perfekt skick i slutet av 1990-talet då grillentusiasten Paul James köpte en PK grill & 
smoker på ett ”garage sale” i Little Rock, Arkansas.

Paul vart så imponerade av funktion och hållbarheten: 
” Sitting on his patio with a cold beer in hand, admiring the capsule’s perfectly 
simple design, an intriguing proposition emerged — could he bring it back?"

Paul lyckades köpa varumärket  ”Portable kitchen” och tillsammans med sin syster Martha 
startade de upp produktionen igen av helt nya PK grillar som gjordes utifrån gjutformar av 
den ursprungliga produkten. Efter tjugo års uppehåll var PK nu tillbaka i Little Rock.

I juni 2014 klev tre grillentusiaster in som delägare i företaget och började skissa på 
framtidens PK, den 20:e december 2016 lanserades PK 360, i november 2020 lanserades 
PKGO och nu i augusti lanseras PK300 nya PK Original en imponerande uppgradering av 
PK’s alla smarta funktioner som nu tagit ett rejält kliv in i framtiden.



PK300 Orignal kolgrill & smoker
Some things improve with age  
Låt oss presentera en smartare och ännu coolare version av den folkära PK Original.

• Högre arbetshöjd
• Snurrventiler med tydliga markeringar för enkel inställning av temperatur
• Nya patenterade gångjärn ger mer stabilitet när locket är öppet eller stängt
• Bredare kanter gör den mer tät, optimalt vid rökning och low and slow
• Rejälare vagn försedd med gummihjul
• Asklock som hindrar att aska läcker ut
• Delbart grillgaller i rostfritt stål

Mått 
Grillytan: 57x36 cm 
Arbetshöjd : 76 cm 
Grillen med bordet uppfällt: 108x41x95cm 
Förpackningen:75x46x45 cm

1. Grill & smoker: PK är en grill & smoker i världsklass, det finns ingen anledning att välja mellan 
grill och smoker eller köpa separat utrustning. Om du tänker grilla vid höga temperaturer under 
kort tid som hamburgare och korv, eller vid låga temperaturer över längre tid, som t.ex. 
fläskkarré eller brisket, kommer din PK att klara bägge delar. Det delbara gallret gör det enkelt 
att fylla på med mer briketter eller kol utan att behöva flytta på maten. Du får ut det bästa av två 
världar med en PK.

2. Oslagbar temperatur- och luftkontroll:  
PK 4-vägs ventilationssystem (två justerbara ventiler i topplocket och två på undersidan av 
underdelen) ger enkel och noggrann temperaturkontroll.

3. Överlägsen värmeisolering:  
Den har en tät förslutning mot läckande värme och rök. Aluminiumkapseln bevarar och fördelar 
värmen mycket mer effektivt än t.ex stål.

4. Hållbar & rostar inte: 
Högtrycks-gjutning av aluminiumet ger kapslarna inklusive gångjärnen perfekt passform och 
snygga detaljer. Samma teknik av gjutning som används för PK360 & PKGO. PK’s hållbarhet 
gör att den går i arv från en generation till nästa. Varje ny PK har potential att bli en släktklenod.

5. Portable Kitchen: 
Själva kapseln har gjutna gångjärn så grillen transporteras lätt med locket och underdelen för 
sig. Ta med dig din PK till grillfesten, picknicken, stranden, på campingen…

NYHET





PKGO en stor liten grill
Med PKGO kan du enkelt utöka din grill till att bli två 
Hibachi-style grillar, då får du  dubblerad grillyta!
Fyra ventiler som är enkla att reglera , två i toppen på 
locket och två i nedre framkant på underdelen.
Smart lucka för sladden på digitaltermometer 
Rejält handtag
Grillgaller i gjutjärn som är vändbara
vilket ger olika höjd på,grillytan.
Perfekt för two-zone eller direkt grillning

PKGO kolgrill & smoker
• Grillgaller i gjutjärn
• Kolgaller
• PKGO Flipkit 

• Extra grillgaller i gjutjärn, delbart
• Extra kolgaller
• Ställ för locket

•
• PK Handbok



Mått: 
Bredd 53 x djup 46 x höjd 34


Grillyta: 
43 x 30 cm gånger två

Vikt:  
18 kg inkl Flip Kit 

13 kg exkl Flip Kit 



PK 360 Kolgrill & smoker
PK360-STBX silver
PK360-BTBX graphite

I juni 2014 klev tre grillentusiaster in som delägare i företaget och började skissa på framtidens PK, den 
20:e december 2016 lanserade de PK 360, en imponerande uppgradering av PK’s alla smarta 
funktioner som nu tar klivet in i framtiden.
• PK 360 har en stor grillyta på 59x39 cm. 
• Ett delbart grillgaller i mycket hög kvalité, marin grade stainless steel.
• Patenterad ventilation och utformning för exceptionell tvåzonsgrillning. 

Vilket gör den överlägsen vid direkt grillning med hög temperatur och  
indirekt grillning vid low & slow.



Kolgrill & smoker: 
PK är en grill & smoker i världsklass, det finns 
ingen anledning att välja mellan grill och smoker 
eller köpa separat utrustning. Om du tänker grilla 
vid höga temperaturer under kort tid som 
hamburgare och korv, eller vid låga temperaturer 
över längre tid, som t.ex. fläskkarré eller brisket, 
kommer din PK att klara bägge delar. Det delbara 
grillgallret gör det enkelt att fylla på med mer kol/
briketter/rökträ utan att behöva flytta på maten.

Hållbar & rostfri: 
Gjutet gods i tjock aluminium (6mm) med gjutna 
gångjärn.
Aluminium rostar inte.
PK’s hållbarhet gör att den går i arv från en 
generation till nästa.
Varje ny PK har potential att bli en släktklenod.



Oslagbar temperatur- och luftkontroll: 
PK 360 med 4-vägs ventilationssystem 
två justerbara ventiler i topplocket och två 
cylinderventiler på undersidan) ger enkel och 
noggrann temperaturkontroll.
Kombinerad med sin unika form är PK360 idealisk 
för både direkt och indirekt matlagning, känd som 
2-Zone Cooking. 

Överlägsen värmeisolering: 
Noggrant hantverk ger en tät förslutning mot 
läckande värme och rök. Aluminiumkapseln 
bevarar och fördelar värmen jämnt.

Portable Kitchen: 
Inga skruvade gångjärn, enkelt att ta lock och 
botten var för sig, lätt att lyfta av från pelarbenet 

Sidobord av värmetåligt material: 
Heta bleck eller glace-kastruller kan ställas direkt 
på sidoborden.

Mått: Grillytan: 59×39 cm, höjd på locket 21 cm.
Arbetshöjd: 87, längd med sidoborden av 90 cm / på 109 



PK99030 PK Littlemore Grillgaller
Öka grillytan i din PK Original eller PK360. Det här enkla 
tillbehöret är perfekt när du ska laga till stora mängder 
och behöver extra utrymme men också när du behöver 
extra plats att vila kött och grönt.

Placera längst ut på halvan motsatt glöden då kan du 
ändå öppna gallret för att fylla på med kol/briketter/rökträ.
Mått: 19 x 29, höjd 9 cm
Förpackningsstorlek: 4 st

                 

�

PK Original
PKGG55001

PK360
PK20360

PK Grillgrates

PK-specifika GrillGrates består av 4
sammankopplingsbara paneler för ”gamla” PK Original
och PK360.
Magiken finns i de upphöjda skenorna, de överför
värmen snabbt och uppåt, köttet tillagas snabbt
och jämnt.
GrillGrates är gjorda av hårdanodiserad aluminium,
som leder värme mer effektivt än gjutjärn eller
rostfritt stål.
GrillGrates blockerar flare-ups från att bränna maten
Med setet medföljer dessutom ett GrateTool.

Förpackningsstorlek: 2 st / modell

�
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PK99085 PK Original ”Tel-Tru” termometer-kit

Termometerkit till PK Original, skala i fahrenheit.
Sedan 1916 har Tel-Tru Manufacturing skapat sig ett 
rykte om att producera termometrar som är ”world 
standard” för kvalitet i tillverkning och noggrannhet.
PK samarbetar med Tel-Tru som tillverkar en BBQ-
termometer för PK Original och PK360.

Kitet innehåller termometer, vingmutter och 
distansbricka. En 6,5 mm metallborr behövs för 
montering av termometern. Vi föreslår att du monterar 
termometern nära matlagningsytan där du normalt 
placerar maten när du lagar indirekt, dvs samma sida 
som gångjärnen sitter. Sonden sticker in ca 5 cm i 
grillkapseln.

Vi placerade vår termometer mellan gångjärnen på vår 
PK Original precis ovanför läppen. Denna placering 
säkerställer att termometern läser temperaturen på 
matlagningsytan på grillens indirekta sida. Då är det 
också tillräckligt avstånd till PK Littlemore- och 
Cookmore Grillgaller när vi vill använda dem.

Förpackningsstorlek: 4 st

PK99751 PK Original Grillöverdrag

Rejält och vädertåligt överdrag till PK Original av ”600D 
Urethane Coated Polyester” som skyddar grillen mot 
väder och vind. Det andningsbara tyget är utformat för 
att motstå vatten, mögel och nedfallande smuts. Detta 
kraftiga vädertåliga skydd hjälper dig att hålla din PK 
snygg länge.
Färg: Svart med PK loggan på framsidan. 

Förpackningsstorlek: 4 st      
                                  

�

�



PK360ACS
XG

PK360 grillöverdrag

PK360 Grill Cover är speciellt utformad för att passa din 
PK360 Kolgrill & Smoker för att hålla den torr och fri från 
damm och skräp när den inte används.
Vattentätt skydd som täcker grillkapseln och hyllorna och 
visar grillens unika silhuett även när den är täckt. Den 
enkla designen gör det enkelt att ta på och av och det 
finns tryckknappar för att knäppa åt och hålla det säkert 
på plats.

Material:
Det gråa fodralet är tillverkat av (600D) vattentätt 
högteknologiskt tyg och har en orange PK-logga. 
Fodralets tjocka vinylbeläggning ger hållbarhet och lång 
livslängd, de förseglade toppsömmarna håller vattnet 
ute. Fodralet väger inte så mycket och tar inte mycket 
plats att förvara.
Förpackningsstorlek: 4 st

PK99090

    

PK kol- & brikettkorg

”Heavy-duty” korg i stål för kol och briketter till din 
PK Original och PK360.
• Perfekt för indirekt grillning
• Lätt att organisera briketter, kol och rökträ i
• Perforerad i botten med hål som ger bra luftflöde
• Minimerar askspill genom ventilerna på PK Original
• Vikbara handtag gör den enkel att placera och lätt att ta 

ur vid rengöring.
Förpackningsstorlek: 4 st

       �   



-”If you are looking for an ideal charcoal steak grill- 
incredibly versatile, higly portable, easy clean up 
that will last your entire life and beyond theres is 
only one choice. Meet the PK Grill.”

Aaron Franklin is widely regarded as one of the 
most influential pitmasters in the U.S. He received 
the James Beard Foundation Award for Best Chef: 
Southwest in 2015. His popular and critically lauded 
restaurant, Franklin Barbecue, was awarded Texas 
Monthly’s coveted Best Barbecue Joint in Texas, 
and Bon Appetit’s Best Barbecue Joint in America.

Aaron Franklin is Author of Franklin Steak & Franklin 
BBQ

Sagt om PK Grills



& BUILT TO LAST

PK GRILLS

5 STAR CUSTOMER REVIEWED

GRILLING & SMOKING MADE EASY

ARE



Välkommen att kontakta oss! 
 

Åsa Iggström & Anne-Lie Rosenqvist 
Torsten Alms gata 17 

126 51 Hägersten  
+46 8-22 00 12  

 info@cooknbloom.se

@cooknbloom

     
Cook’n Bloom
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	Pallarès rejäla kökssaxar i rostfritt stål.
	Master är en spetsig kökssax med en skön passform som passar både höger- och vänsterhänta. En perfekt allroundsax som även klarar finlir som att klippa fiskfenor
	eller örter.
	Professional är en traditionell köksax med en skön passform för högerhänta.
	Pallarès Pescado fiskhandlarkniv. I Spanien är det tradition att använda en ”Pescado” för att både skära och filéa de större fiskarna. Därav det speciella utseendet. Bladet är av rostfritt stål och handtaget av buxbom. Matchas bra med fiskfjällaren.
	Pallarès köttyxa, en vacker huggkniv med ett välarbetat handtag i ett helt stycke buxbom.

