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Sommeren skal  
nydes sammen
Ok. Det er måske ikke det mest kontroversielle synspunkt. Men jeg  
bliver nødt til at sige det højt: Jeg knuselsker den danske sommer og  
alt, der hører med! Friske, røde jordbær i den helt fede fløde. Duften  
af grillstriber, der sætter mundvandet på overarbejde. Dugdråberne på 
siden af det iskolde drinkglas. Mest af alt elsker jeg dog de lange dage, 
hvor der pludselig er flere timer i døgnet, og hvor der er ro til at nyde  
livet og naturen. Sammen med dem, jeg holder af. 

I dette magasin kan du få masser af inspiration til at nyde livet og for- 
kæle dig selv, din familie og dine venner i den varme sommertid. Vi har  
bl.a. samlet nogle af de lækreste og mest farverige frugtcocktails og gen- 
tænkt hele suppe-steg-is-konceptet, så det smager af 2022. Der er også  
hjemmelavede is-sandwiches og lækre, sunde opskrifter med bælg- 
frugter. Som altid kan du finde masser af gaveidéer og få gode råd om  
alt fra vinglas til bøfstegning.

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer. Nyd den i fulde drag.

Marketing & Omnichannel Director

Forsidefoto:  
Atelier Riesling  
hvidvinsglas, 44 cl  
fra Luigi Bormioli. 
Se mere side 28-29
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Suppe, steg & is 
på en helt ny måde

Der er løbet meget vand under den kulinariske bro, siden suppe-steg-og-is var det  

hotteste menuvalg til festlige lejligheder. Vi synes dog, at konceptet kan en hel masse til både  

store fester og små sammenkomster, og derfor har vi givet menuen en tiltrængt overhaling.  

Velkommen til suppe-steg-og-is, der smager af 2022.

Mini skål
3 stk. 7,5 cm.  
Arctic white.
Normalpris 179,95

Middagstallerken
28 cm. Arctic white.
Normalpris 129,95

Bestiksæt
16 dele. 4 gafler, 4 knive, 4 skeer 
og 4 teskeer. Blankt rustfrit stål. 
Tåler maskinopvask.
Normalpris 399,95
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Dyb tallerken
Ø19,4 cm. Arctic white.
Normalpris 129,95

Suppen
Suppen indvarsler festmåltidets begyndelse. Gæsterne skal have aktiveret 
smagsløgene og vækket appetitten, før hovedretten kommer på bordet. 
Traditionelt har en varm, blød og tyk grønsagssuppe, som f.eks. blomkåls-
suppe, været det foretrukne valg. Men det er dog lige tungt nok på en varm 
sommeraften, hvis du spørger os. Så her får du i stedet et par sydlandske 
alternativer, nemlig de spanske kolde supper, vandmelons-gazpacho og 
ajo blanco. 

Vidste du at... 
...den første suppe, man har  
kendskab til, blev serveret  

ca. 6000 f.Kr.? Suppen blev  
kogt på… wait for it… flodhest. 

Velbekomme.

Ikke mange danskere kender den spanske ajo blanco. Det er  
synd, for suppen er med sin smag af mandel og hvidløg helt 
uimodståelig og en sand klassiker på sydlandske sommerborde. 

Sådan gør du
Lad 2,5 dl marcano-mandler stå i vand natten over, og fjern  
skindet. Skær 2 skiver hvidt brød uden skorpe (ca. 200 g) i tern, 
og blød det op i 2 dl vand eller hønsebouillon. Blend mandlerne 
sammen med 4-5 dl vand, 2 fed hvidløg, 2 spsk. sherryeddike og  
et æble skåret i tern. Tilsæt brød og ½ dl olivenolie, og blend  
indtil suppen er lind. Server iskold med halve grønne druer og 
streger af olivenolie samt lidt godt, hjemmelavet brød.
Tip: Overvej at tilsætte et par spiseskefulde fino sherry. Det  
giver lige det sidste til smagen.

AJO BLANCO 
med hvidløg og mandel

En vandmelons-gazpacho er et overrask- 
ende valg, der er overraskende let at lave. 
Det eneste, du har brug for, er en god 
blender.

Sådan gør du
Blend 700 g vandmelon, 4 store tomater,  
1 lille skrællet agurk, 1 rød peber, 2 hvid- 
løgsfed, 1 håndfuld mynteblade, 3 spsk. 
olivenolie, 3 spsk. balsamico, salt, peber,  
lidt kommen og et stykke brød uden  
skorpe, som er blødt op med vand. Brød- 
et giver suppen fylde. Lad den godt gen-
nemblendede suppe stå 4 timer på køl  
og server med vandmelons-tern, mynte-
blade, hjemmelavede croutoner samt  
et par streger olivenolie.
Tip: Eksperimentér gerne med andre frugt- 
er som f.eks. honningmelon eller jordbær.

VANDMELONS- 
GAZPACHO

Skål
Bernadotte. 15,4 cm.  
Brudgaranti.
Normalpris 189,95
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Cuberoll er i bund og grund en ribeye-steg med blottede ben. Du kan 
enten grille den hel eller skære den ud til steaks. Her vil vi grille den hel  
i en lækker whiskymarinade. 

Sådan gør du
Lad stegen stå et par timer ved stuetemperatur. Rens benene, fjern 
hinden på bagsiden af stegen, og trim stegen for fedt. Bind stegen  
sammen med madsnor for at give den lidt stabilitet. Lav nu en mari- 
nade af bourbon, honning, hvidvinseddike, hvidløg, tomatpure, soja, 
røget paprika, neutral olie, salt og peber. Hæld marinaden over kødet, 
og lad det trække natten over i et fad eller en vakuumpakket pose.

Grill nu stegen ved indirekte varme, indtil kernetemperaturen er 54° C,  
og giv den et sidste nøk på direkte varme, så den får en god sprød 
stegeskorpe. Husk at vende undervejs. Tag stegen af, når kernetem- 
peraturen er 63° C, lad den hvile 20 minutter, og skær ud i skiver.  
Server med en god salat og tilbehør, f.eks. Pommes Anna.

BOURBON-MARINERET OG 
GRILLET CUBEROLL 

Æblesmør har faktisk slet ikke noget med smør at gøre. Det er en form  
for koncentreret æblepuré, som er god på brød, i kager og sjovt nok også 
som marinade til din grillkylling sammen med en krydret barbequesauce. 

Sådan gør du
Skær 1 kg æbler i både, og kog dem med 4 dl vand. Blend æblerne med  
en stavblender, når de er godt møre. Mos evt. det hele gennem en si for  
at fjerne klumper. Hæld æblemassen i gryden igen, og tilsæt 100 g brun 
farin og 75 g rørsukker sammen med lidt kanel, kardemomme og vanilje. 
Kog et par timer, og hæld på skoldede glas. Du kan herefter enten lave  
din egen hjemmelavede barbequesauce eller købe en god i dit lokale 
supermarked. Bland æblesmør og barbequesauce i forholdet 1 :2. 

Nu er du klar til at grille. Start med at klargøre din kylling, og gnub den  
med salt, peber og hvidløgspulver. Grill ved indirekte varme, indtil kylling- 
en har en kernetemperatur på 75° C. I den sidste halve time af grilltiden, 
skal du pensle kyllingen løbende med marinaden. 

GRILLET KYLLING I ÆBLESMØR 
OG BARBEQUE-MARINADE

Fad
31,5 x 20 cm.  
Artic white.
Normalpris 179,95

Stegen
Efter suppen er det tid til festmenuens højdepunkt: stegen. Der er dog 
masser af lækre alternativer til den småseje, fadserverede cuvette, mange 
af os husker fra firsernes forsamlingshus-fester. Prøv f.eks. en grillet ok-
se-cuberoll eller en sprød, grillet kylling smurt ind i et gavmildt lag hjemme- 
lavet æblesmør. Server med dit favorittilbehør, en karakterfuld sauce og en 
god sommersalat med masser af smag. Der vil ikke være et øje tørt. 

Bradepande
28 x 28 cm. 4,8 ltr.  
Stratanium+ non-stick belægning.  
Til alle varmekilder.
Normalpris 1339,-

Glaslåg
TechnIQ. 28 x 28 cm.
Normalpris 249,95

Rist
TechnIQ. 27 x 27 cm.
Normalpris 229,95
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Matcha er kinesisk grøn te i pulverform. Smagen har trendet de sidste 
par år, og her får du den i ispindeform sammen med en cremet kokosis. 
En lækker afslutning på aftenens menu. 

Sådan gør du
Blend 1 dåse kokosmælk, 1 dåse kondenseret mælk, 1,5 dl fløde, et lille  
nip fint salt og ½ tsk. vaniljeekstrakt. Hæld ¹/³ over i en separat beholder,  
og tilsæt lidt revet kokosnød, som du har ristet let på panden. Hæld her- 
efter 3 tsk. matchapulver i de resterende ²/³ kokosmælk-blanding og 
blend godt. Nu er du klar til at lave ispindene. Start med at fylde dine 
ispindeforme ¹/³ op med kokos-laget, og frys isene i 90 min. Tilsæt her- 
efter matcha-laget, og frys i ca. 45 min. Stik ispindene forsigtigt i, og lad 
isene fryse færdigt et par timer.

MATCHA-KOKOS POPSICLE

Denne sorbet er frisk, syrlig og en perfekt paletrenser efter et solidt 
måltid med både suppe og grillmad.

Sådan gør du
Blend 1 stor agurk fint sammen med 1 dl friskpresset citronsaft. Kog 
herefter 6 cl vand og 30 g sukker i en gryde, indtil sukkeret er opløst. 
Lad sukkermassen køle, og bland det sammen med agurkeblandingen 
og lidt hakket mynte. Tilsæt en pisket æggehvide, og hæld blandingen 
på en ismaskine, hvor den fryser færdig. Server i en skål med lidt friske 
mynteblade, revet citronskal og eventuelt på en bund af hjemmelavet 
mandelcrumble. 

AGURK- OG CITRONSORBET

Isske
Med udskyder.  
Også god til fordeling  
af dej til boller,  
muffins eller andet  
portionsanrettet.
Normalpris 169,95

Hvis du føler dig virkelig  
kreativ, kan du tilføje et  

ekstra lag med f.eks.  
blendet blåbær eller  

jordbær. 

Tip

Isen
Efter en god hovedret og en solid pause til at slå mave, er der ikke  

noget bedre end en forfriskende dessert, hvor der er kælet for detaljen.  
Sorbet fungerer rigtig godt, da den både er let, forfriskende og renser munden. 

Portionerne behøver ikke være store, så længe smagen er lige i skabet.  
Hvis du vil imponere dine gæster, så eksperimenter med overraskende  

smagskombinationer og serveringsformater, som f.eks. en hjemmelavet ispind. 

Vidste du at... 
...”hjernefrys” også kaldes  

”Ice cream headache”? Det opstår,  
når kroppen reagerer på ekstrem 

kulde i munden ved at sende  
ekstra blod gennem hjernen for  

at regulere temperaturen.

Mini skål
3 stk. 7,5 cm.  
Arctic white.
Normalpris 179,95
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Ahhh… Sommeren er over os, og vi fejrer med lækre cocktails,  

fyldt med eksotisk frugt og masser af godt humør. 

Eksotiske  
cocktails
til de varme dage

Lowball glas
Crispy. 2 stk. 38 cl. Bæredygtig krystal  
uden bly. 10 års garanti mod glaspest.  
Tåler maskinopvask.
Normalpris 399,95

Mixer kande
Crispy. 600 ml. 18 cm. 
Normalpris 469,95

Passionsfrugt er stjernen i denne uimodståelige cocktail  
baseret på den klassiske gin fizz. Pynt med spiselige blomster  
for at sende tankerne i retning af Caribiens tropeøer.

Ingredienser
4 cl gin
4 cl passionsfrugt-sirup
Et par dråber lemon bitter
Danskvand (til at toppe med)
Passionfrugt-kerner
Spiselige blomster, f.eks. hornviol

Sådan gør du
Fyld et glas med is. Tilføj gin, passionsfrugt-sirup og bitter.  
Top af med danskvand og rør rundt. Tilføj passionsfrugt  
kerner med en ske, og pynt med spiselige blomster.

GIN FIZZ
med passionsfrugt
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Shaker
Grand Cru. H20 cm.
Normalpris 379,95

Glas
Bernadotte. 6 stk. Lav 25 cl.
Normalpris 399,95

Glas
Zero. 6 stk. 42 cl.
Normalpris 299,95

Glas
Mixology. 50 cl.
Normalpris 84,95

Denne cocktail er et frugtfyldt, cremet og let spicy alternativ til  
den klassiske margarita. Det er smagen af sol, palmer og siesta  
på Yucatan-halvøens kridhvide sandstrande.

Ingredienser
4 cl Tequila
2 cl Triple Sec, f.eks Cointreau
150 g frisk mango
2 cl friskpresset limesaft
1 tsk agave-nektar (eller honning)
Chili-salt til kanten

Sådan gør du
Start med at gnide kanten på et glas med en limeskive, og dyp det  
i en blanding af salt og chilipulver, så du får en fin, spicy kant. Blend  
alle andre ingredienser, indtil konsistensen er lind. Fyld dit glas med  
is, og hæld margaritaen over. Pynt med limeskiver og mynteblade,  
og server straks
Tip: Du kan erstatte frisk mango med frossen mango. Så behøver  
du ikke isterninger, men kan hælde direkte i glasset. 

FROZEN MANGO MARGARITA

En eksotisk drink med frisk frugt, helt uden tilsat sukker. Den perfekte 
velkomstdrink til din grillfest, eller når veninderne kommer på besøg.

Ingredienser
4 cl lys rom
1 skive ananas i tern
1 kiwi i tern/skiver
Mynteblade
2 spsk friskpresset limesaft
Danskvand

Sådan gør du
Tilføj ananas, kiwi, mynte og limesaft  
til et frostkoldt glas, og mos det hele godt igennem. Tilføj masser af  
knust is, og hæld rommen over. Top af med danskvand, og pynt med 
limeskiver, kiwiskiver og eventuelt et stykke ananas.

ANANAS-KIWI MOJITO

Vidste du at... 
...den kendte ananas- 

kokos cocktail Pina Colada  
er Puerto Ricos  

nationaldrik.

Kombinationen af sommersød vandmelon, syrlig lime og  
frisk mynte giver en afbalanceret smagsoplevelse, hvor det  
hele går op i en højere enhed. Pynt med en melontrekant  
og lime for at score ekstra højt på imponade-barometeret.

Ingredienser
4 cl god vodka
6 cl vandmelonssaft
2 cl friskpresset limesaft
1 tsk honning
Friske mynteblade

WATERMELON COCKTAIL

Sådan gør du
Blend frisk vandmelon og si saften.  
Kom herefter vandmelonsaft, frisk- 
presset limesaft, vodka og honning  
i en shaker med is. Giv det hele en  
grundig rystetur, og si væsken ud i et  
lowball-glas fyldt med is. Pynt med  
vandmelon, limeskiver og frisk mynte.



Her hjælper 
kun bønner...

Søstrene Astrid og Malene Søgaard brænder for bælgfrugter. Og med deres virksomhed Pure Dansk  

arbejder de målrettet på at åbne danskernes øjne for de glemte afgrøder med de mange fordele.  

Vi har mødt de to søstre til en snak om hestebønner, kvælstoffiksering og børnevenlig linse-lasagne.

Det lå ikke i kortene, at Astrid og Malene skulle 
arbejde med landbrug. Godt nok er de 8. gene- 
ration på en gård på Djursland, men det var som  
om, at byen og verden altid trak mere end mark- 
erne. På deres mange rejser rundt omkring i ver- 
den opstod imidlertid en undren: Hvordan kan 
det være, at så mange andre kulturer spiser bælg- 
frugter, mens vi i Danmark fodrer dem til dyrene?

”I andre lande er bælgfrugter en del af kosten 
på linje med ris, pasta og kartofler. Sådan er det 
ikke i Danmark. I hvert fald ikke mere. I gamle 
dage betragtede man f.eks. gule ærter som solid 
husmandskost, men i takt med, at man fik råd til 
mere kød, blev bælgfrugterne glemt. De blev i 
stedet brugt til foder, så vi kunne få endnu mere 
kød,” forklarer Malene, mens Astrid tilføjer:

”Det er lidt skørt, når vi nu ved, hvor gode bælg- 
frugter er for os, og hvor stor en gavnlig effekt 
det ville have på kloden, hvis vi kunne skifte bare  
en lille del af vores kødforbrug ud med bælg-
frugter. Det ville vi gerne være med til at rykke 
lidt ved.”
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Kort om Pure Dansk
Pure Dansk blev stiftet i 2020 af Astrid og Malene Søgaard. Søstrene arbejder sammen  

med flere landmænd for at producere danske, tørrede bælgfrugter, som enten er økologiske  
eller bliver det inden for et år. Astrid er marketing-uddannet, mens Malene er Cand.merc.,  

men begge er opvokset på et landbrug med en stor interesse for mad og fødevarer. 

Fra jord til bord
Astrid og Malene afsøgte markedet og opdagede til deres overraskelse, at der  
ikke var andre i Danmark, der producerede danske bælgfrugter til fødevarer.  
Det betød også, at det var svært at finde nogen at arbejde sammen med. De  
fleste landmænd kunne ikke se forretningen i det, men der var én mulighed.

”Vores far er landmand og dyrkede allerede bælgfrugter til foder. Så vi forsøgte 
at overbevise ham om at prøve noget nyt. Men han var ikke sikker på, at der var 
et marked for produktet. Derfor inviterede vi ham med til Sverige, hvor de er lidt 
længere fremme, og her fik han en god dialog med andre producenter. Efter lidt 
overtalelse sagde han ja, og så var vi klar til at gå i gang,” fortæller Malene.

For de to søstre var missionen helt enkel. De ville producere økologiske bælg- 
frugter af høj kvalitet, hvor alt – fra jord til bord – foregik i Danmark.

”De bælgfrugter, man importerer fra udlandet, kan være op til ti år gamle, da det  
er tilladt at ompakke og sætte nye datomærker på hvert andet år. Friske bælg- 
frugter smager helt anderledes. Desuden ryger lidt af den klimamæssige pointe, 
hvis man skal fragte sine produkter på tværs af jorden, når vi nu kan gøre det hele  
i Danmark,” forklarer Astrid.

Godt for kroppen. Godt for  
miljøet
For de to søstre er bælgfrugt-virksomheden et passionsprojekt, og man kan se 
begejstringen lyse ud af dem, når de snakker om fordelene ved at spice kostplanen 
op med Anicia linser, Ingrid ærter og hestebønner. 

”For det første er bælgfrugter rigtig sunde. De er fyldt med protein, kostfibre og 
mineraler. De er gode for tarmfloraen, giver en god mæthedsfornemmelse, og 
så er de glutenfrie fra naturens side, hvilket også betyder meget for mange. For 
det andet er planten i sig selv god for jorden og for jordbundsforholdene, da den 
optager kvælstof og omdanner det til næring, hvilket gør jorden mere frugtbar. 
Og så er der naturligvis miljøfordelen i, at bælgfrugterne kan hjælpe os til at spise 
mindre kød,” siger Malene, mens Astrid nikker med.

”En helt fjerde fordel er, at der ikke er noget spild. Du kan spise det hele, og selv 
kogevandet kan du bruge. Enten som smagsforstærker i stedet for bouillon eller 
som erstatning for æggehvide i en whisky sour,” griner Astrid.

At åbne danskernes øjne kræver dog en massiv indsats, og derfor gør Astrid og 
Malene et stort nummer ud af at afmystificere bælgfrugterne og forklare, hvor nem- 
me de er at bruge. Hvis man besøger deres hjemmeside, vil man derfor finde et helt 
univers af lækre, hjemmelavede opskrifter, komplette madplaner og gode råd. Alt 
sammen for at mindske barrieren for at komme igang med at spise flere bælgfrugter.

”Vi mennesker er vanedyr og tryghedssøgende. Pasta, ris og kartofler, det ved vi, 
hvad er. Men hvad gør man ved en tørret hestebønne? De færreste ved det, og 
det er der, vi gerne vil gøre en forskel,” siger Malene, mens Astrid runder af:

”Som det ser ud lige nu, spiser vi danskere 2-5 gram bælgfrugter om dagen. Ifølge  
de nye kostråd skal man spise 100 gram. Det lyder måske af meget, men det svar- 
er faktisk bare til en håndfuld tilberedte bælgfrugter, og det kan man jo få på et væld  
af måder – fra smoothies og kager til mættende hovedretter og lækkert tilbehør. 
Og det er slet ikke svært, det kræver bare, at vi ændrer lidt i vores daglige rutiner.”

Du kan læse mere om Pure Dansk og få inspiration til madlavning med bælgfrugter på puredansk.dk

Salatbestik
Bernadotte.  
Stål og røget eg.
Normalpris 499,95

Ingredienser
1 dl Anicia linser, tørrede 
1 lille eller ½ spidskål
1 æble
1 fennikel 

Yoghurtdressing: 
1 dl yoghurt
1 håndfuld blandede urter  
(f.eks. mynte, salvie, basilikum, timian, persille, dild) 
1 tsk agavesirup el. dansk honning 
1 tsk dijon sennep 
Salt og peber

Sådan gør du
Skyl og kog linserne i rigeligt letsaltet vand i 20 min. Hæld vandet fra 
linserne og steg dem sprøde på en pande i 10 min. Skyl og skær spids- 
kål og fennikel i tynde strimler. Skyl og skær æble i tern. Bland alle  
ingredienserne til dressingen. Bland spidskål, fennikel, æbler og Anicia 
linser i en skål med dressingen.

SPIDSKÅLSSALAT 
med sprøde Anicia linser, æble og fennikel

Skål
Bernadotte.  
19,4 cm.
Normalpris 229,95
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Astrid og Malenes bedste bælgfrugt-tips 
1.  Vælg altid tørrede bælgfrugter frem for bælgfrugter på dåse. 

Smagen og konsistensen bliver udvandet, når bælgfrugterne 
skvulper rundt i lage.

2.  Husk, at du sagtens kan nedfryse udblødte og kogte bælg-
frugter i mindre portioner. Så er de er klar til brug, når du  
skal lave aftensmad.

3.   Linser er et godt sted at starte, hvis det skal være nemt.  
De skal nemlig ikke sættes i blød, men blot koges eller 
tilsættes direkte i en gryderet eller lasagne. 

4.   Vær gavmild med krydderierne. Bælgfrugter er fantastiske til  
at suge smage og krydderier til sig. Du vil jo heller ikke spise 
en frikadelle uden salt og peber.

Tærteform
Nr. 8. 25 cm. Direkte fra fryser  
til ovn (-30*C til +350*C).
Normalpris 279,95

Fyld:
Skyl og hak broccoli i mindre stykker. Skyl og skær svampene i grove  
stykker og steg kort på en pande i lidt olie. Tag en skål og pisk en ægge- 
masse af æg, hytteost, mælk, frisk hakket timian, salt og peber. Tilsæt  
de kogte hestebønner, broccoli, stegte svampe i æggemassen. 
Hæld fyldet i tærtedejen. Bag i 30 min ved 200°C (varmluft).

Kagespade
Bernadotte. 
Normalpris 379,95

Ingredienser
Fyld:
1 dl tørrede danske hestebønner
200 g blandede svampe 
150 g hytteost 
½ broccoli 
8 æg
1 dl mælk
1 stor håndfuld frisk timian
2 tsk salt
Friskkværnet peber
Tærtedej:
1½ dl tørrede Ingrid ærter
1 dl havregryn 
3 spsk olivenolie 
2 tsk salt 

Sådan gør du
Min. 12 timer før eller dagen før: 
Skyl og iblødsæt Ingrid ærterne og hestebønnerne i rigeligt vand,  
i minimum 12 timer, eventuelt natten over.
På dagen:
Kog Ingrid ærterne og hestebønnerne hver for sig, i rigeligt letsaltet vand  
i 30 min. Ingrid ærterne bliver bløde og hestebønnerne har stadig lidt bid. 
Tærtedej:
Blend de kogte Ingrid ærter, havregryn, olie og salt i en minihakker.  
Smør et tærtefad med smør. Tryk tærtedejen ud i tærteformen. 
Prik små huller i dejen og stil på køl i 30 min.

TÆRTE
med broccoli, hytteost og hestebønner

Vidste du at... 
...Pillivuyt er meget modstands- 

dygtig overfor stød og slag –
velegnet til mikroovn og grill, og

kan komme direkte fra fryser  
til ovn (-30°C til +350°C).
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Middagstallerken
Hvid halvblonde. 27 cm. 

Normalpris 329,95

Frokosttallerken 
20 cm. Brudgaranti.  
Normalpris 189,95189,95

Sådan får du børn til at spise bælgfrugter 

∙  Lav noget de kender, gerne med lidt kød, f.eks. linse-lasagne, 
linse-bolognese eller hestebønne-deller

∙  Lav noget sødt og lækkert, f.eks. pandekager, kager, smoothies 
eller bælgfrugt-granola

∙  ”Skjul” bælgfrugterne ved at blende dem eller bruge ærtemel 

∙  Husk, at børn er nysgerrige på mad, og hvis forældrene spiser 
det, smitter det ofte af

Ingredienser
100 g tørrede danske Anicia Linser
250 g koldt dansk smør
2½ dl dansk sukker
2½ dl dansk hvedemel
4 dl dansk havregryn
1 tsk vaniljepulver
1½ tsk kanel
1 tsk kardemomme
1 tsk dansk honning
1 dl danske hasselnødder (alternativt mandler)
1-2 danske æbler
3 dl danske brombær, frosne eller friske
2½ dl kogte danske hyldebær (kan evt. udelades)

Sådan gør du
Skyl linserne, og kog dem i ca. 25. min. Hæld vandet fra, når de færdige. 
Tænd ovnen på 175 °C alm. ovn, og find et ovnfast fad. Læg bagepapir 
i fadet, og bred linserne ud. Varm dem i den forvarmede ovn i 10 min., 
eller indtil de er gyldne, og lad dem køle af efterfølgende. 
Skær smør i tern, og smuldr det med sukker og mel. Bland herefter  
havregryn, vaniljepulver og kanel i, og stil dejen på køl i 30 min. Skær 
æbler i tern, og hak nødderne. Fordel ca. ¹/³ af dejen i klumper i det 
ovnfaste fad, og tilføj æbler og bær. Bland ²/³ af nødderne og ²/³ af  
linserne med den resterende dej, og læg den ovenpå æbler og bær.
Sæt det ovnfaste fad i ovnen i ca. 45. min. ved 175 °C, eller indtil crumb- 
len er gylden og har en sprød overflade. Vend de resterende nødder  
og linser med 1 tsk. honning, og drys på toppen.

CRUMBLE 
med Anicia linser, æbler og bær

Ingredienser
1 dl tørrede danske Ingrid ærter
2 store bagekartofler
½ hakket løg
1 spsk hvedemel
2 spsk havregryn
3 spsk Aquafaba - lavet på kogevandet fra Ingrid ærterne
3–4 tsk Mill&Mortar 'Murmaids Bite' / alternativt blendet sushi nori tang
1 bundt frisk dild 
½ citron - saften herfra  
2 spsk vand
2 tsk salt - eventuelt mere ved tilsmagning 
Peber
Smør og olie til stegning

Sådan gør du
Min. 12 timer før eller dagen før: Skyl de tørrede ærter og og sæt i 
blød i rigeligt vand på køl, minimum 12 timer.
På dagen: Hæld iblødsætningsvandet fra ærterne. Kog Ingrid ærterne 
i rigeligt vand med lidt salt i 20-25 min., til de er møre. Gem kogevandet,  
så du kan lave Aquafaba. Hæld kogevandet i en gryde og kog ind til 
¹/³ del - tager cirka 10-15 min. Skræl og kog bagekartoflerne i 15 min., 
til de er færdigkogte. Blend de kogte Ingrid ærter halvgroft, der må 
ikke være hele ærter. Pil og hak løg fint, og mos kartofler ud med en 
gaffel. Bland alle ingredienser sammen med en ske, til konsistensen 
minder om en fars – lidt klistret. Varm olie og smør på en pande, og 
form dine fiskefri-deller med en spiseske. Steg dem i 5 min. på hver 
side til de har fået en gylden stegeskorpe.

FISKEFRIDELLER 
med Ingrid ærter

Du kan bruge en støbejerns- 
pande i stedet for ovnfast fad.  
Den skal så dog stilles i den  

kolde ovn og varmes op 
sammen med ovnen.

Tip
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– bag om 
bælgfrugterne

Bælgfrugter trender som aldrig før. Og det er ikke tilfældigt. Udover at være knaldhamrende 

sunde og lækre, så er de oplagte som erstatning for kød i et væld af retter.  

Her kan du få et overblik over syv bælgfrugter, som passer perfekt ind i madplanen.

ANICIA LINSER
 
Anicia linser er også kendt som puy-
linser eller delikatesselinser. Farven  
er smuk og grønmeleret, mens smag- 
en er let krydret med noter af friske 
ærter og peber. Linserne er, som alle  
andre linser, rige på protein, kost- 
fibre, vitaminer og mineraler. Det  
smarte ved linser er, at de ikke skal  
udblødes, men blot skylles og koges  
et kvarters tid. Brug dem i alt fra ve- 
getariske gryderetter og grønsags- 
frikadeller til supper og salater.
Tip: Prøv at blende dine Anicia  
linser med olivenolie, hvidløg og  
krydderurter, efter de er kogt helt  
møre i 20-25 min. Så har du en  
lækker dip, der kan bruges til brød  
og grøntsagsstave.

BELUGA LINSER
 
Belugalinser er opkaldt efter den  
dyre Belugakaviar, som de da også 
ligner en smule med deres sorte farve 
og blanke overflade. Smagen er mild  
og nøddeagtig, og konsistensen er  
dejlig fast. Belugalinser pynter flot  
i salater eller som topping på supper. 
Du kan også brug dem i vegetarretter, 
f.eks. postejer og bolognese i stedet 
for kød.

RØDE LINSER
De røde linser, som mange af os  
kender, er faktisk halverede frø  
fra linseplanten, som tilhører ærte- 
blomstfamilien. Smagen er mild  
og konsistensen let melet. Du kan  
bruge linser i bl.a. gryderetter,  
supper og saucer samt indisk curry  
og dhal. Du kan også koge dine lin- 
ser i grøntsagsbouillon ca. 20 min. 
og bruge dem som tilbehør eller  
i salater. 
Husk: Linser skal altid skylles grun- 
digt før brug og opbevares mørkt.  
Det gælder i øvrigt alle bælgfrugter.

HESTEBØNNER
 
Friske hestebønner, eller favabøn-
ner, har en tyk skræl og små lyse-
grønne bønner, som smager herligt 
i en simpel salat eller med revet par-
mesan efter et kort opkog. Tørrede 
hestebønner er brune og tykskallede 
med en fast struktur og cremet indre 
konsistens. Bønnerne tilfører god 
umami til din mad med deres milde 
smag af humle og græs samt noter 
af hasselnødder. På mange måder 
minder hestebønnen om de mere 
kendte bønner som kidney, men 
med en mere kompleks smag.

Linser tager smag efter den ret,  
de er en del af. Bruger du dem  

i en salat, har de godt af både salt 
og syre. Du kan f.eks. koge  
dem i bouillon, så de kan  

suge smag.

Tip
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INGRID ÆRTER
 
Den danske Ingrid ært har en fast  
struktur og intens ærtesmag, der  
efterfølges af en let sødme og nød- 
deagtig smag med noter af majs.  
Ærtens duftnoter leder tankerne  
hen på solrige sommerdage med 
nyhøstede marker. Ingrid ærtens 
udseende og anvendelsesmulig- 
heder minder om kikærtens. Ja,  
faktisk kan du bruge den som alter- 
nativ til kikærter. Ingrid ærten har  
et højt indhold af protein, vitaminer  
og kostfibre. 
Husk: Tørrede ærter kan iblødsæt- 
tes i vand i min. 10-12 timer. Det  
forkorter kogetiden efterfølgende.

SORTE BØNNER
 
Sorte bønner er en fast ingrediens  
i det latin- og sydamerikanske køk- 
ken, hvor de bruges i alt fra gryde- 
retter til desserter. Med et protein- 
indhold på omkring 21 g per 100 g  
og et lavt fedtindhold er de et popu- 
lært alternativ til kød. Brug dem til  
mexicansk mad, som f.eks. tacos og  
fajitas, eller blend bønnerne og tilføj  
dem til din chokoladekage-dej… Ja,  
det smager faktisk rigtig godt. 

EDAMAMEBØNNER
 
Hvis du er til sushi, har du måske 
prøvet de lækre edamamebønner  
i bælg med citron, salt og miso-dip. 
Det smager fantastisk. Edamame- 
bønner er umodne, grønne soja- 
bønner, som har en ærteagtig smag  
og konsistens. Når du køber eda-
mamebønner som frostvare, er de 
blancherede og klar til brug. De 
skal blot overhældes med kogende 
vand. Du kan bruge edamamebøn-
ner i salater og pastaretter eller til 
at lave bønnecreme, plantefars eller 
sprøde snacks i ovnen.

Husk...
...tørrede bønner indeholder  

lektiner – et protein, som kan give  
ondt i maven. Det er heldigvis nemt  

at fjerne lektiner ved at udbløde  
bønnerne i vand i 10-12 timer og  

koge i en halv time, før du  
bruger dem i maden.

Bælgfrugter* Kød

24,6 g 
hestebønner

21 g 
kyllingebryst

21,4 g 
Anicia linser

19 g 
oksekød

19,3 g 
Ingrid ærter

19 g 
svinekam

*Tørrede bælgfrugter suger en 
del vand under iblødsætning. 
Derfor er proteinindholdet ca.  
halvt så stort efter tilberedning.

Protein pr. 100 gram

En god kilde  
til protein

15
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Tørvarer som mel, gryn, morgen- 
madsprodukter, sukker, pasta, kerner  

og nødder har det allerbedst i lufttætte  
beholdere. Det holder maden frisk  

længere og melmøl væk. Samtidig er  
beholderne lettere at håndtere  
end gamle papirsposer lukket  

med mørnet elastik.

Tip

Viktualierummet er for alvor på vej tilbage i danske hjem – og med god grund.  

Det praktiske rum frigiver nemlig plads i køkkenet og giver dig mulighed for at opbevare alt fra  

tørvarer og køkkenmaskiner til hjemmefermenterede hobbyprojekter på en smart måde. 

viktualierum
Gode tips til dit

Derfor skal du have  
et viktualierum
Et viktualierum er i bund og grund et spisekammer, 
hvor der er mørkt, køligt og frostfrit året rundt, så 
du kan opbevare mad- og drikkevarer længere. Den  
kølige temperatur bremser bakterievækst og ned- 
brydningsprocesser og kan forlænge levetiden på
dine fødevarer. Rummet er bl.a. oplagt til frugt og 
grøntsager, der ellers fylder op i køleskabet, men 
også alle de madvarer, der ikke nødvendigvis skal 
opbevares på køl, f.eks. konserves, olier, eddiker, 
tørvarer samt vin og øl. Eller til alle de køkkenma- 
skiner, som du ikke har plads til i køkkenskabene.

TJEKLISTE TIL

viktualierum
Undgå sol
Viktualierummet skal være køligt, så dine madvarer 
holder længere. Ideelt set bør rummet have en tem- 
peratur på mellem 5-10° C. Derfor er det vigtigt, at 
rummet ikke har en sydvendt mur, som bliver op-
varmet af solen hele dagen, og heller ingen vinduer, 
hvor solstråler kan trænge ind.  

Gå under jorden
Hvis du bygger dit eget viktualierum fra bunden, så 
kan du overveje at sænke gulvet med en halv meters 
penge. Det giver nemlig en lavere temperatur i rum- 
met – især hvis du undlader at isolere gulvet. Hvis  
du har en kælder, kan du også indrette dit rum der. 
Her vil være en naturlig kølighed, som er god for  
dine fødevarer og grøntsager.
 
Hold varmen ude
En isoleret dør og væg fra køkken til viktualierum sik- 
rer, at køkkenets varme ikke trænger ind og herved  
hæver temperaturen i viktualierummet. Der skal til  
gengæld gerne være naturlig ventilation til det fri, så 
rummet ikke kommer til at lugte indelukket og muggent.

Hylder, hylder og atter hylder
Viktualierummet har et formål: Opbevaring. Det er  
derfor ok at gå på kompromis med æstetikken til  
fordel for praktikken. Dæk væggene med hylder og 
reoler fra gulv til loft, og fyld hylderne med kasser,  
beholdere og krukker alt efter behov. Husk dog at  
holde fokus på at skabe et overskueligt system, hvor  
du altid kan finde det, du leder efter. 

Glem de hårde hvidevarer
Hårde hvidevarer fylder og varmer. Derfor er de  
som udgangspunkt ikke supergode at have i et  
viktualierum, selvom det kan være fristende med  
lidt ekstra køleplads. Overvej i stedet et ekstra  
køle-fryseskab i et isoleret skur eller en garage,  
hvis du har det.

Med Pop fra Oxo får du lufttæt  
opbevaring med ét tryk!
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1. Opbevaringsboks OXO. Pop. Rektangulær. 0,4 ltr. Normalpris 99,95  ·  0,6 ltr. Normalpris 129,95  ·  1,1 ltr. Normalpris 119,95  ·  1,6 ltr. Normalpris 149,95  ·  2,6 ltr.  
Normalpris 169,95  ·  3,5 ltr. Normalpris 199,95  ·  Kvadratisk. 0,2 ltr. Normalpris 69,95  ·  0,4 ltr. Normalpris 99,95  ·  0,5  ltr. Normalpris 79,95  ·  0,8 ltr. Normalpris 99,95  ·   
1,0 ltr. Normalpris 129,95  ·  1,6 ltr. Normalpris 129,95  ·  2,1 ltr. Normalpris 149,95  ·  2,6 ltr. Normalpris 169,95  ·  4,2 ltr. Normalpris 199,95   ✿   2. Stabelbar folde- 
kasse Natural. 2 stk. 17 x 12 cm. 1,62 ltr. Max belastning 5 kg. Normalpris 49,95  ·  25 x 16 cm. 3,3 ltr. Max belastning 10 kg. Natural. Normalpris 49,95  ·  33 x 24 cm. 10 ltr.  
Max belastning 20 kg. Normalpris 79,95  ·  50 x 33 cm. 27,6 ltr. Max belastning 45 kg. Normalpris 179,95   ✿   3. Ølkasse Holm. 23 x 15 x 29 cm. Acacia-træ. Normal- 
pris 399,95   ✿   4. Saftflaske 1,0 ltr. Normalpris 49,95   ✿   5. Sylteglas Med patentlåg. Firkantet. Stabelbar. 1,0 ltr. Normalpris 44,95  ·  2,0 ltr. Normalpris 74,95    
✿   6. Opbevaringsglas Rosendahl. Grand Cru. Blyfrit glas med tætsluttende egetræslåg og silikonering. 0,25 ltr. Normalpris 179,95  ·  0,5 ltr. Normalpris 199,95  
·  0,75 ltr. Normalpris 219,95  ·  1,0 ltr. Normalpris 249,95  ·  1,5 ltr. Normalpris 279,95   ✿   7. Køkkenmaskine Kenwood. KVL4100s. Metalkabinet. 6,7 ltr skål. Med  
piskeris, dejkrog og k-spade. 1200 watt. Normalpris 4499,-   ✿   8. Powerblender Bosch. Model MMBH4P3B. 1600 watt / 2.2 HK. 45.000 omdrejninger pr. min.  
6 kraftfulde knivblade i rustfrit stål. Delene tåler maskinopvask. 2,0 liters brudsikker kande. Opskriftshæfte medfølger. 100 dages tilfredshedstilbud. Normalpris 3399,-
✿   9. Gryde Fiskars. Royal. 15,0 ltr. Med låg. Rustfrit stål. Kraftig sandwichbund. Bakelitgreb. Tåler maskinopvask. Til alle varmekilder. Normalpris 1199,-

1

1

1

3

5

7

9

2

2

4

6

8

Gennemsigtige beholdere gør  
det let at finde det, du skal bruge,  

og så pynter det i rummet, når  
man kan se de forskellige  

madvarer ved siden  
af hinanden.

Tip

Opbevar altid grønsager  
og frugt hver for sig. Frugt  
indeholder nemlig stoffet  

ethylen, der får grønsager til  
at blive brune og bløde.

Tip
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1. Kronelysestage Holmegaard. Glas. Klar. H16 cm. Normalpris 329,95  ·  H24 cm. Normalpris 529,95   ✿   2. Vase Holmegaard. Forma. H20 cm. Klar glas.  
Normalpris 399,95   ✿   3. Vase Georg Jensen. Alfredo. Mundblæst glas. H25 cm. Ø22,3 cm. Normalpris 1599,-   ✿   4. Bonbonniere Lyngby Porcelæn. Ø10 cm.  
Glas. Klar. Normalpris 399,95   ✿   5. Vase Holmegaard. Calabas. H16 cm. Glas. Amber. Normalpris 399,95   ✿   6. Skål Holmegaard. Forma. Ø21 cm. Klar glas.  
Normalpris 549,95   ✿   7. Vase Rosendahl. Infinity. H20 cm. Glas. Mint. Normalpris 399,95  

GLAS
Farvet, slebet eller transparent. Igen i år er glas en af de helt store boligtrends, og det kan vi godt forstå.  

Det smukke materiale skaber et let udtryk i din indretning og giver interessante farvespil, når lyset  

reflekteres og brydes i glassets slebne kanter og flader.

Vi er vilde med

1

2

3

4
5

7

6

18



19

8. Vase Lyngby Porcelæn. H20,5 cm. Glas. Amber. Normalpris 599,95   ✿   9. Vandglas  
Rosendahl. Flow. 35 cl. På fod. Glas. Blå. Normalpris 199,95   ✿   10. Vase Bitz. Kushinta.  
22 cm. Glas. Pink. Normalpris 349,95   ✿   11. Fyrfadsstage Bitz. Kushinta. 2 stk. H7,5 cm.  
Glas. Amber. Normalpris 199,95 Vandglas

Flow. 35 cl. 
Normalpris 169,95

Vidste du at... 
...glas faktisk kan opstå af sig  
selv i naturen, når lyn slår ned  
i sand? Glas er nemlig lavet af  

sand, der smeltes ved  
ekstremt høje  
temperaturer.

1

8

9

10

11

Vinglas
Crispy Madame. 2 stk. Hvidvin. 35 cl.  
Crispy Monsieur. 2 stk. Rødvin. 45 cl.
Emerald. Bæredygtig krystal uden bly.  
10 års garanti mod glaspest.  
Tåler maskinopvask.
Frit valg
Normalpris 649,95

Vase
Hammershøi. 18,5 cm. Glas. Valnød.
Normalpris 499,95

ALLE PRISER  
I  MAGASINET ER  
NORMALPRISER

Hold øje med de gode t i lbud  

i  d in lokale Kop & Kande  

og på kop-kande.dk
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1. Sengesæt Nordisk Tekstil. Rose. 100% satinvævet bomuld. OEKO-TEX certificeret. Dyne- og pudebetræk med skjult lynlås. Lys grøn eller blå. 140 x 200 cm. 
Normalpris 499,95  ·  140 x 220 cm. Normalpris 549,95   ✿   2. Drikkeflaske Scanpan. 500 ml. 100% tæt. 2 lag rustfrit stål med vakuumisolering. Holder koldt  
i op til 24 timer. Holder varmt i op til 12 timer. BPA-fri. Green tea. Normalpris 169,95   ✿  3. Krus Royal Copenhagen. Riflet Contrast. 33 cl. Sol. Normalpris 229,95

Sarte farver
til smukke hjem

Årets farvetrend er pastelfarver  

i alle afskygninger. Så bryd den stramme nordiske indretning op med noter af smukke,  

sarte pasteller, der sender tankerne i retning af klassisk fransk landidyl.
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Viskestykke
Diamond. 100% ny bomuld.  
20 x 70 cm. Gråblå.
Normalpris 59,95

Skål
Rhombe Color. 11 cm. Turkis.
Normalpris 199,95

Krus
Rhombe Color. 33 cl. Sand.
Normalpris 179,95

Fad ovalt
Rhombe Color. 28,5 cm. Rosa.
Normalpris 549,95

Termokande
1 ltr. Soft beige.
Normalpris 499,95

Vandglas
6-pak. 34,5 cl. Smoke, 
pink, lyseblå, mørkeblå, 
amber og grøn.
Normalpris 199,95

Sådan gør du
Pisk 4 æggehvider stive. Tilføj 250 g sukker lidt  
efter lidt, mens du pisker. Tilsæt nu lidt vanilje- 
sukker og frugtfarve. Kom massen i en sprøjte- 
pose, og form rosetter i den størrelse, du ønsker. 
Brug eventuelt et papsugerør som pind.  
Bag dem ved 90° C i en times tid.

MARENGS-POPS

En macaron er en farverig fransk bagværks- 
klassiker, som kan laves i et væld af smukke  
pastelnuancer. Det kræver lidt øvelse at  
mestre din macaron, men når først den sidder  
i skabet, kan du glæde dig til at imponere  
veninderne med de små, lækre mesterværker. 
Find opskriften på kop-kande.dk/inspiration 

MAGISKE MACARONS
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1. Asiet Royal Copenhagen. Blå Mega Riflet. Design: Karen Kjældgård-Larsen. 23 cm. Håndmalet. Normalpris 519,95   ✿   2. Højhankskop og  
underkop Royal Copenhagen. Blå Mega Riflet. 33 cl. Design: Karen Kjældgård-Larsen. Normalpris 589,95   ✿   3. Glas Frederik Bagger. Crispy  
Monsieur. 2 stk. Rødvin. 45 cl. Bæredygtig krystal uden bly. 10 års garanti mod glaspest. Sapphire. Normalpris 649,95   ✿   4. Glas Frederik Bagger.  
Crispy Aqua 2 stk. 23 cl. Sapphire. Normalpris 449,95   ✿   5. Vase Georg Jensen. Bloom. 22 cm. Blankt rustfrit stål. Normalpris 849,95   ✿   6. San- 
toku kniv Yaxell. Ran. 12,5 cm. Håndlavet. Normalpris 999,95   ✿   7. Sauterpande Scanpan. TechnIQ. Giant. Med Stratanium+ belægning – ud- 
viklet til professionelle med perfekt slipevne og ekseptionelt nem at rengøre. Den meget store stegeflade og de ekstra høje sider gør panden rummelig  
nok til gryderetter og andre retter i stor portioner. Ideel til sautering, brasiering og simreretter, og bagning da panden tåler ovnvarme op til 260°C. Normal- 
pris 1999,-  ·  Friturekurv TechnIQ. 28 cm. Passer til Giant Sauterpande. Normalpris 369,95

Vores favoritter i
2022

Er du på udkig efter en god gave? Frygt ej. 

Vi har samlet vores egne eksperter 

fra Kop & Kande og bedt dem udvælge deres  

egne gavefavoritter i 2022.

BENTES

Favoritter
”Jeg er vild med produkter, hvor form og funktion går op 
i en højere enhed, som f.eks. sauter-panden fra danske 

Scanpan eller Ran-kniven fra japanske Yaxell. lå Mega-serien 
fra Royal Copenhagen og de blå Frederik Bagger glas klæder 

hinanden perfekt, når du vil dække ekstra pænt op. Jeg er 
også rigtig glad for Bloom-vasen, der med sit skulpturelle 

udtryk pynter både med og uden blomster."

Bente Larsen, Produktchef
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1. Sengesæt Södahl. 140 x 200 cm. 100% bomuld med kuvertlukning i pudebetræk og knapper i dynebetræk. Oeko-Tex produceret. Normalpris 599,95    
✿   2. Køkkenmaskine Ankarsrum. Model 6230B. Robust og stabil køkkenmaskine med unikt røresystem. Inkl. 7 liters røreskål, dejkrog, dejrulle,  
dejskraber, dejkniv, mørdejsælter, dobbelt piskeris og kogebog. 1500 watt. 7 års garanti på motor. Normalpris 4695,-   ✿   3. Stegepande Scanpan.  
Tecnique. 22 cm. Med Statanium+ belægning - udviklet til professionelle med perfekt slipevne og ekseptionelt nem at rengøre. Lave skrå sider sikrer god  
plads til at vende maden. Normalpris 1039,-   ✿   4. Sukkerskål Georg Jensen. Bernadotte. Med ske. Ø7,9 cm. Blankt stål. Normalpris 649,95   ✿    

5. Højhankskop Royal Copenhagen. Flora. Magnolia. 33 cl. Normalpris 439,95   ✿   6. Skærebræt Andersen Furniture. 50 x 27 cm. Teak.  
Normalpris 799,95
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REBECCAS

Favoritter
”Når jeg vælger produkter til hjemmet, så skal designet  
være enkelt, tidsløst og skandinavisk. Det kunne være  

Florakoppen fra Royal Copenhagen, den smukke sukkerskål 
fra Georg Jensen, sengesættet fra Södahl eller Andersen- 

skærebrættet, som du også sagtens kan bruge til servering. 
Jeg vil også anbefale Ankarsrum-køkkenmaskinen. Den står 
supergodt fast, da det er skålen, der drejer rundt frem for 

armen. Lidt en genistreg. TechnIQ-panden har jeg selv der- 

hjemme, og det er den bedste, jeg nogensinde har haft."

Rebecca Mester Vestergaard,  
Digital Marketing- og Kommunikationsspecialist
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1. Kokkekniv Yaxell. Ran. 25,5 cm. Håndlavet. Normalpris 1699,-   ✿   2. Barsæt Georg Jensen. SKY. Sættet består af cocktailshaker, rørepind/ 
cocktailske samt centilitermål 3/6 cl. Blankt rustfrit stål. Normalpris 1399,-   ✿   3. Espressomaskine Sage. Barista Touch SES990 BSS. Brygger og  
steamer på samme tid. Touch-skærm. Mange kaffetyper f.eks. latte, espresso, americano, flat white eller cappucino - du skal blot trykke på skærmen og så  
klarer maskinen resten. Automatisk mælkeskummer. Integreret kværn i rustfrit stål. Automatisk rens af mælkeskummer. Normalpris 19999,-   ✿   4. Vase  
Lyngby Porcelæn. Rhombe Color. 20 cm. Rosa. Normalpris 699,95   ✿   5. Powerblender Bosch. Model MMBH4P3B. 1600 watt/2.2 HK. 45.000 om- 
drejninger pr. min. 6 kraftfulde knivblade i rustfrit stål. 2,0 liters brudsikker kande. Opskriftshæfte medfølger. 100 dages tilfredshedstilbud. Normalpris 3399,- 
✿   6. Koala Spring Copenhagen. Victoria. 25 cm. Med flag. Eg. Normalpris 2499,-   ✿   7. Gin & tonic glas Luigi Bormioli. Mixology. 4 stk. 80 cl.  
Normalpris 389,95
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CLAUS’

Favoritter
”Jeg går meget op i godt design og godt håndværk,  

så de to kriterier går på tværs af alle mine valg.  
Samtidig afspejler produkterne nogle af de ting, jeg nyder  

her i livet, som f.eks. god kaffe, sunde smoothies og  
en lækker drink. Trækoalaen er mest af alt valgt, fordi jeg  

synes, den giver et humoristisk islæt til den stramme  

nordisk indretning, som dominerer i de fleste hjem.”

Claus Thykjær, COO
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1. Årsfigur 2022 Royal Copenhagen. Kat. Royal Copenhagens årsfigur 2022 forestiller en kat, der stirrer opad med fuld opmærksomhed. Hvad  
mon han kigger på? Normalpris 629,95   ✿   2. Lysestage Bjørn Wiinblad. Eva. H9,5 cm. Grøn. Normalpris 169,95   ✿   3. Skål Lyngby Porcelæn. 
Rhombe Color. 11 cm. Grøn, turkis, gul eller rosa. Normalpris 199,95   ✿   4. Sengesæt Södahl. Nordic. 140 x 220 cm. 100% økologisk bomuld-satin- 
vævning. GOTS-certificeret. Lynlås i dyne- og pudebetræk. Olive. Normalpris 649,95   ✿   5. Termoflaske Scanpan. 0,5 ltr. Pink eller Aquarius. 
Normalpris 169,95   
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TINES 

Favoritter
”Jeg elsker at klæde mig i farver og omgive mig  

med farver. Farver skaber glæde og liv i hjemmet,  
og derfor er mine favoritter også alle sammen farverige.  

Og så er jeg bare vild med katte, hvilket forklarer den  
supersøde porcelænskat fra Royal Copenhagen.  

En must-have for mig”.

Tine Bahr Arensbach, Marketingkoordinator
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Et godt vinglas skal ikke bare være stærkt, smukt og holdbart.  

Det skal også give din vin optimale betingelser for at udfolde sig,  

så du får mest muligt ud af de ædle dråber. Læs med her, hvor vi kigger dybt  

i krystalglasset og ser nærmere på vinglassets mysterier.

Kop & Kande 

stiller skarpt
på vinglas

Når det handler om at vælge vinglas, tænker mange af  
os nok rødvinsglas til rødvin og hvidvinsglas til hvidvin.  
Og det kommer man også ganske langt med, for vin  
smager jo næsten altid herligt. Men det er faktisk muligt  
at give din vinoplevelse en ekstra dimension ved at vælge  
et vinglas, der er skabt til formålet.  
Et glas, som understøtter vinens særlige karakteristika  
og får den til at folde sig ud. Hvis du er i tvivl om, hvor- 
vidt glasset virkelig gør en forskel, så prøv at drikke din  
vin af en kaffekop. Det vil give en helt anden oplevelse  
– både visuelt og smagsmæssigt – og det er faktisk ikke  
så mærkeligt. De fleste vinglas er nemlig designet til at  
koncentrere aromaerne lige under næsen og guide  
vinen forbi læberne og hen over smagsløgene på den  
helt rigtige måde. Samtidig sikrer stilken, at du ikke  
opvarmer vinen med dine varme håndflader, mens  
krystalglasset får vinens smukke farvenuancer til at  
poppe. Det kan altså godt betale sig at holde fast  
i vinglasset, når du skal forkæle dig selv med en god  
amorone eller riesling.
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Det rigtige glas til rødvinen
En god rødvin er karakterfuld og kompleks. Nogle er lette og  
frugtige, andre tunge med noter af alt fra blomme til chokolade. 
Uanset hvilken type vin du foretrækker, vil vi altid anbefale et 
krystal-vinglas med en stor, tulipanformet pokal. Tulipanformen 
koncentrerer vinens aromaer, så du får den optimale sanseop- 
levelse. Samtidig sikrer formen med de indadskrånende kanter,  
at du kan slynge vinen i glasset uden at spilde, hvilket får vinen  
til at åbne sig endnu mere og frigive flere duftstoffer. Hvis du har  
en god bredde i glasset, får vinen automatisk en større kontakt- 
flade med ilten i luften. Det er med til at åbne vinen yderligere,  
så den føles blødere og mere behagelig i munden. Flere glas- 
producenter specialdesigner vinglas til specifikke druesorter,  
som f.eks. Barolo, Merlot eller Shiraz, hvilket vi dykker ned i på  
næste side. Men som en løs tommelfingerregel kan man sige, at 
mørke og tunge vine har godt af store, brede glas, mens lettere 
vine kan klare sig med lidt mindre, smallere glas. 

Det rigtige glas til hvidvinen
Traditionelt er hvidvinsglas mindre end rødvinsglas, og det er der 
flere gode grunde til. For det første har rødvin mere behov for at 
blive iltet, hvilket kræver en større kontaktflade med luften. Hvid- 
vin, derimod, kan sagtens udfolde sig i en mindre glaspokal. For  
det andet skal hvidvin gerne holdes kølig, og her sikrer en rela-
tivt lille berøringsflade med den omgivende luft, at temperaturen  
stiger langsommere. Sidst, men ikke mindst, så er der en praktisk  
og æstetisk årsag; nemlig at de forskellige glasstørrelser skaber  
en mere dynamisk borddækning, hvor man kan se, hvilket glas,  
der skal bruges til hvad. Historisk har vi danskere nok haft tendens  
til at vælge lidt for små hvidvinsglas, og det er en skam, for selv 
hvidvin har brug for plads at boltre sig på. Så pak gerne de små 
kugleformede hvidvinsglas væk, og server i stedet de dyrebare  
dråber i et rummeligt tulipan- eller dråbeformet glas, der er mar-
ginalt mindre end rødvinsglasset. På den måde får vinen rum til at 
brede sig og frigive sine duft- og smagsnuancer. Ligesom med  
rødvin gælder det, at yngre og lette vine har det bedst i lidt mindre 
glas, mens de mere komplekse vine har brug for mere albuerum.

Læs videre på næste side, hvor den anerkendte italienske glasproducent, Luigi Bormiolis, giver sit bud på,  
hvilke glas der passer bedst til hvilke druetyper.

Vinglassets historie
Vi mennesker har drukket vin i årtusinder, men vinglasset, som vi kender 
det i dag, med base, stilk og pokal, blev til i Venedig i 1400-tallet, hvor 
de dygtige italienske glaspustere lykkedes med at skabe klart glas i 
helt nye former. Selve udformningen var sandsynligvis inspireret af de 
religiøse metalbægere, som blev brugt til nadveren, men viste sig også 
at have nogle praktiske og æstetiske fordele. Det så mere elegant ud, 
og man undgik at varme vinen med hænderne. For at gøre glasset mere 
klart og fjerne misfarvninger, begyndte man snart at fjerne kalk fra glas-
massen, men det gjorde glasset skrøbeligt og porøst. Først flere 

hundrede år senere løste englænderne det problem ved at fyre med kul 
i stedet for træ, når glasmassen skulle smeltes. Den høje temperatur 
resulterede nemlig i langt stærkere glas. Det var også en englænder, der 
i 1670 fandt på at putte blyoxid i glasset for at skabe fuldstændigt klart 
glas med en højre massefylde – og hermed var krystalglasset opfundet. 
Ikke alle var dog lige vilde med tanken om bly i vinglas, og efter langt 
tids forskningsarbejde lykkedes det i 1973 den italienske glasproducent 
Luigi Bormioli at skabe krystalglas uden bly med deres krysalin-materiale 
SON.hyx®. Et materiale, der er så stærkt og fleksibelt, at Luigi Bormioli  
i dag giver 25 års garanti mod skår og misfarvning af glasset.



Vinglas
Atelier. 2-pak. 
Rødvin: 
Rioja/Pinot noir 61 cl,
Merlot 70 cl eller
Barolo/Shiraz 80 cl.
Hvidvin:  
Riesling 44 cl.
Frit valg
Normalpris 249,95

Merlot/Cabernet
Merlot er én af de mest populære druesorter i verden, og med 
udgangspunkt i Bordeaux-området har den spredt sig til resten  
af verden. Vin produceret på Merlot giver typisk en sød, blød og 
cremet smagsoplevelse, hvor alle kan være med. Merlot-glasset  
er en anelse smallere om livet, så aromaerne bliver koncentreret 
endnu mere. Samtidig er formen med til at dirigere vinen ned bagerst 
på tungen, hvor man for alvor får glæde af noterne af frugt og bær. 

Rioja/pinot noir
Pinot Noir er den klassiske drue i Bourgogne og hører  
til kategorien af mere lette druer. Det giver vine, der  
tager smag af jordbunden, og som ofte er lyse i farven.  
De spanske Riojavine er typisk domineret af druesorten  
Tempranillo, der giver vine med en kraftfuld og blød smag.  
Begge vine trives rigtig godt i dette glas, der er rummelig  
nok til, at vinen kan åbne sig, men uden at overgøre det.

Glaseksperterne fra italienske Luigi Bormioli har med deres Accademia Atelier-serie  
udviklet fire smukke vinglas til fire forskellige druesorter. Det tulipanformede design,  

der går igen på tværs af glassene, giver dig fuldt udbytte af vinens aromaer,  

mens den tydelige skænkelinje gør det let at dosere vinen perfekt.  

Med disse fire glastyper er du godt dækket ind, uanset hvilken vin du sætter på bordet.

Italiensk 
for vinelskere
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Riesling/tocai
Kendetegnende for vine lavet på  
Riesling-druer er, at de er lette, friske  
og frugtagtige. Formen og designet på 
dette vinglas frembringer de bedste 
karakteristika fra netop denne type vine. 

Barolo/shiraz
Den norditalienske Barolo laves på Nebiolo- 
druen, der giver en kraftig og intens vin.  
Shiraz kommer hovedsageligt fra Australien  
og er oftest karakteriseret som en intens,  
krydret smagsoplevelse. Fælles for begge  
vine er, at de har pondus og personlighed 
nok til et vinglas med en stor overflade, der  
giver vinen plads til at udvikle sig. Dette glas  
giver med sine 80 cl og bredde diameter mere  
end rigeligt rum til, at selv de tungeste vine  
lever op til deres fulde potentiale.

Slyng din vin

Vinens duft er en vigtig del af  
oplevelsen. Ved at svinge din vin  
rundt i glasset 5-7 gange, før du  

dufter og smager, øger du væskens 
overfladeareal og frigør  

flere aromaer.

Tip
Fås kun hos

Vandglas 
40 cl.  
Normalpris 169,95

Kort om  
Luigi Bormioli
Det italienske glasværk, Luigi Bormioli,  
blev grundlagt i Parma i 1946 og blev  
kendt som den først vinglas-producent,  
der kunne blæse bæger og stilk ud på  
samme maskine. En proces, der giver  
et langt mere holdbart glas. Glasværket  
specialiserer sig i krystalglas uden bly,  
men med samme klang, klarhed og  
styrke som blyholdigt krystalglas.  
F.eks. kan glassene fra Accademia  
Atelier-serien vaskes mere end 1000  
gange i opvaskemaskinen uden for- 
andringer. I dag er det familieejede  
glasværk, Luigi Bormioli, blandt  
verdens førende inden for vin- og  
drikkeglas og garant for veldesignede  
glasvarer i absolut højeste kvalitet.

Sådan rengør du  
dine vinglas
Vask dine vinglas med sæbe og skyl med  
varmt vand, inden du sætter dem til tørre  
med bunden i vejret på et viskestykke. Lad  
glassene tørre i en halv til hel time, og tør  
forsigtigt efter med et viskestykke. Glassene  
kan også maskinopvaskes. Også her kan det  
være en god idé at tørre efter med et viske- 
stykke, inden de sættes på plads.
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Dæk op til social 
DINING

Bland det rustikke med det  
elegante i din bordopdækning  

for at skabe en uformel og  
afslappende spiseoplevelse.

Tip

Et uformelt udtryk, masser af plads til store armbevægelser og fyldte 
fade med alle dine delemads-favoritter. Så har du opskriften på det 

perfekte social dining-hyggearrangement. 
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Mad har altid været forbundet med hygge og gode stunder. Det er sådan set ikke noget nyt.  

Så hvad dækker konceptet ”social dining” egentlig over? Vi dykker ned i den sociale spisetrend,  

som for alvor har fået fat i den danske restaurant- og madscene. 

Du har sikkert set restauranter slå sig op på at  
levere ”social dining” oplevelser. Eller måske  
har du hørt udtrykket blive slynget rundt af mad- 
entusiaster på sociale medier. I løbet af de sidste 
år har konceptet for alvor fået tag i den danske 
madscene, ja, faktisk i en sådan grad, at det nær-
mest er blevet synonym med gode madoplevelser 
i godt selskab. Men hvad er social dining egentlig 
for en størrelse – og hvorfor er det blevet så popu- 
lært? Lad os se nærmere på sagen.

Delemad på fad
I Danmark er social dining ofte lig med delemad. 
Altså lækker mad, der bliver serveret til hele sel- 
skabet på store fade, på anretningsbræt eller i 
mindre hapse-skåle. Det dufter lidt af tapas, men 
behøver på ingen måde at være begrænset til 
det spanske køkken. I princippet kan næsten al 
mad serveres som delemad. Fordelen ved denne 

serveringsform er, at maden bliver det sociale 
omdrejningspunkt for arrangementet. Noget, man 
er fælles om og taler om. Det giver en langt mere 
uformel, aktiv og dynamisk spiseoplevelse end 
portionsanretning, da man som deltager bliver 
nødt til at sende rundt, række ind over bordet og 
råbe efter det lækre fad, der er endt i den modsatte 
ende af langbordet. På mange måder er social 
dining derfor et brud med klassisk fine dining. 

Mad og mennesker
Udover delemad, så bruges social dining-begrebet 
også til at beskrive en bevægelse, der fokuserer på 
at bringe mennesker sammen om mad. Der findes 
bl.a. online-tjenester, apps og websites, hvor man 
kan åbne sit hjem for fremmede ved at invitere på 
middag eller selv tage imod tilbuddet om at spise 
middag hos fremmede. Det kan være for at møde 
nye mennesker eller som et redskab til at bekæmpe 

ensomhed. I Danmark kan man bl.a. gennem 
hjemmesiden ”Danmark spiser sammen” finde  
et måltid eller oprette et måltid, hvis man har mod 
på det. Og over hele verden kan man som rejsende 
finde muligheder for at spise med lokale familier. 

Alle kan være med
Der kan være mange gode grunde til, at social 
dining er blevet så stort. Måske har vores hektiske 
hverdag med bimlende smartphones skabt et 
behov for uforstyrret kvalitetstid, hvor hyggen er 
i fokus. Måske har vi bare mere lyst til uformelle 
spiseoplevelser end den klassiske tre-retters med 
servietten i skødet. Uanset hvad årsagen er, så er 
social dining kommet for at blive. Og hurra for det. 
Det er nemlig en fantastisk måde at nyde god mad  
og gode stunder på – med familien, med gamle 
venner og med de venner, du endnu ikke har mødt. 

Delemad for hyggens skyld
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Lækker delemad
Du kan servere næsten hvad som helst til dit social  

dining-arrangement. Så længe maden kan deles, hapses,  

sendes rundt og nydes i fællesskab. Kig f.eks. til det 

spanske tapas-køkken for inspiration:

Anret et fad med lækre bruschetta med figen og mascarpone, enten som en lille 
forret eller som tilbehør til den store delemenu. 

Sådan gør du
Steg nogle skiver hjemmebagt brød i god olivenolie, og gnid brødet med hvidløg. 
Vent til skiverne er kølet ned, og smør dem med et lag mascarpone. Fordel figen- 
skiver over brødet, dryp med honning, og drys med hakkede mandler, flagesalt og 
nogle stilke rosmarin.

BRUSCHETTA
med figen og mascarpone

En tapas-klassiker, som er let at anrette i skåle og  
sende rundt om bordet, mens snakken går, og rødvinen 
får ben at gå på. 

Sådan gør du
Rens og pil en bunke rå tigerrejer. Varm friskhakket  
rød chili, smør, god olivenolie og hvidløg i en gryde, og  
tilsæt herefter salt og peber. Lad det hygge sig i 15 min.  
Læg rejerne i et fad, hæld chili-hvidløgsblandingen 
over, og bag det hele ved 200° C i 8-10 min. Drys med 
frisk persille, og server rygende varmt.

GAMBAS AL AJILLO

Romesco-sauce stammer fra Catalonien, hvor den 
er fast inventar på tapas-bordet. Den er som skabt til 
patatas bravas, men mindst lige så god til kød og fisk 
eller på groft brød.  

Sådan gør du
Grill 3 røde peberfrugter i ovnen, så skindet forkuller og  
bliver sort. Husk at vende undervejs. Pil det sorte skind 
af, fjern kernerne og skær peberfrugten i grove stykker. 
Rist 75 g mandler på panden. Skær 3 tomater og 3 fed  
hvidløg i grove stykker. Blend det hele grundigt sam- 
men med ½ dl balsamico, og skru herefter ned for has-
tigheden, og blend færdig, mens du tilsætter 1½ dl god 
olivenolie. Smag til med havsalt og friskkværnet peber.

ROMESCO-SAUCE

Kagespade
Bernadotte. 
Normalpris 379,95



Stel, skåle, bestik og glas Georg Jensen. Bernadotte. 

1. Frokosttallerken 20 cm. Brudgaranti. Normalpris 189,95   ✿   2. Middagstallerken 26 cm. Brudgaranti. Normalpris 229,95   ✿   3. Serverings- 
tallerken L40 cm. Normalpris 349,95   ✿  4. Skål 15,4 cm. Brudgaranti. Normalpris 189,95   ✿   5. Skål 13 cm. Stål. Normalpris 499,95   ✿   6. Skål 26 cm.  
Stål. Normalpris 999,95   ✿   7. Brødkurv 25 cm. Rustfrit stål. Inkl. en hvid og en grå stofserviet. Normalpris 599,95   ✿   8. Skål 17 cm. Stål. Normalpris 749,95   
✿  9. Serveringssæt 2 stk. Rustfrit stål. Normalpris 649,95   ✿   10. Bestik 16 dele. 4 knive, 4 gafler, 4 spiseskeer og 4 teskeer. Normalpris 2299,-   ✿    

11. Glas Krystal. Hvidvin. 6 stk. 43 cl. Normalpris 499,95  ·  Rødvin. 6 stk. 54 cl. Normalpris 549,95  ·  Vand. 6 stk. 38 cl. Normalpris 449,95  
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ALLE PRISER  
I  MAGASINET ER  
NORMALPRISER

Hold øje med de gode t i lbud  

i  d in lokale Kop & Kande  

og på kop-kande.dk
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Femstjernet Gastro

Den  
gode boeuf
Drømmer du om at stege en bøf, der er så mør, at den smelter på tungen?  

Det er heldigvis ikke så svært, så længe du husker nogle enkle grundregler.  

I denne udgave af femstjernet Gastro guider vi dig godt på vej, så du kan  
imponere dine gæster med perfekt stegte bøffer. Hver gang.

HaptIQ
Med den innovative stegepande fra Scanpan er 
du allerede godt på vej mod den perfekte bøf. 
Panden er belagt men den unikke Stratanium+ 
belægning, der giver en suveræn slip-effekt, så  
du kan være helt sikker på, at bøffen ikke brænder 
på. Samtidig har den lave kanter, så du let kan 
vende dine bøffer, og en stor stegeflade med 
plads til, at du kan stege flere bøffer samtidig  
med et god resultat.

∙  Unik slipevne, let at rengøre, suveræn holbarhed

∙  Tåler ovn (op til 260° C) og maskinopvask

∙  Tåler metalredskaber

∙  Til alle varmekilder
28 cm.  
Normalpris 1299,-

Steg bøffen ved høj varme  
i en blanding af smør og olie for  

at opnå den eftertragtede  
karamellisering af skorpen  

– også kendt som  
Mailliard-reaktion.

Tip
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Sådan steger du din bøf
Forberedelse
Først og fremmest skal du sørge for at vælge et godt stykke kød. Gerne fra din 
lokale slagter. Gerne minimum 200 g og med en god marmorering. Herudover 
der vigtigt, at dit kød har stuetemperatur, inden du steger den. Hvorfor? Fordi, 
hvis kødet er koldt i midten, skal du bruge mere tid på at stege den igennem, og 
så risikerer du, at din bøf bliver grå og kedelig. Tag gerne en fersk bøf ud af kø-
leskabet mindst en halv time før stegning, og lad den stå fremme, overdækket 
naturligvis. Giv også gerne din bøf et gavmildt lag salt og peber en halv time før 
stegning. En del af krydderierne forsvinder undervejs, så vær ikke nervøs for at 
være lidt rundhåndet med smagsgiverne. 

Stegning
Vi anbefaler altid, at du bruger en god pande, der kan håndtere høje varme og  
fordele den jævnt. Husk altid at opvarme panden gradvist – ellers skader du 
belægningen. Din bøf skal steges ved en høj temperatur for at opnå en god af- 
bruning og den eftertragtede maillardreaktion; altså en form for karamellisering 
af skorpen, som giver ekstra god umami-smag. Steg gerne i en blanding af olie 
og smør, da ren smør brænder på ved høj varme. Giv bøffen 1 minut på hver 
side for fulde gardiner, så du får en god skorpe. Bruger du grillpande, er det 
her, du får de flotte striber på bøffen. Skru herefter ned på halv styrke, tilsæt 
smør og vend bøfferne en gang i minuttet, indtil de er klar. Hæld løbende smør-
ret ud over bøfferne med en ske, mens de steger. Du kan også tilsætte hvidløg 
og krydderurter til panden for ekstra smag.

Før servering
Tag dine bøffer af panden, når de er færdigstegte, og lad dem hvile tildækket i 
mindst 5 min., men gerne lidt mere, før servering. Det bevarer saften i kødet, 
får kødet til at ”slappe af” og giver en bedre spiseoplevelse. Du kan eventuelt 
tage lidt af det gode smør fra panden og hælde over bøfferne en sidste gang.

Tommelfinger-reglen
Hvornår er bøffen klar?
Spørgsmålet til en million kroner. Hvornår er bøffen perfekt stegt?  
Der er nogle forskellige metoder, du kan bruge.  
Du kan f.eks. se efter kødsaften:  
Når kødsaften ses på den ene side, vendes bøffen.  
Når den ses på den anden side, er bøffen klar.  
Du kan også bruge tommelfinger-metoden:

1.  Find den store muskel under din tommelfinger. Slap af i hånden 
og tryk på musklen. Sådan føles en bøf, der er stegt ”rare”, altså 
ret så rød.

2.  Saml tommel og pegefinger. Tryk på musklen. Sådan føles en 
bøf, der er medium-rare.

3.  Saml tommel og langefinger. Sådan føles en bøf, der er medium.

4.  Saml tommel og ringefinger. Så har du en bøf, der er medium 
well-done

5.  Saml tommel og lillefinger. Hvis din bøf mærkes sådan, så er 
den helt gennemstegt

Du kan selvfølgelig også bruge et stegetermometer. I så fald er 
rare lig med 45° C, medium lig med 55° C og well-done 65° C.

Middagstallerken
Sort Mega Riflet. 27 cm. Design: Karen Kjældgård-Larsen. 
Normalpris 779,95

Steak bestik
12 dele. 6 knive og gafler.  
Inkl. trææske.
Normalpris 949,95

Kniv
Ran. Knivsbladet består af hele 
69 lag japansk VG10 cobalt- 
molybdenum-vanadium rustfrit  
stål og er ekstremt skarpt. Skaftet  
er fremstillet af Canvas-Micarta  
som er bomuld hårdt presset  
med harpiks. Håndlavet.

Kokkekniv. 20 cm. 
Normalpris 1499,-

Universalkniv. 12 cm. 
Normalpris 899,95

Vidste du at... 
...den dyreste okse-udskæring  
i verden koster over 20.000 kr.  

pr. steak? Kødet modnes i 15 år i et 
laboratorie i Paris, hvor det luftkøles 

konstant med 7,2° C kold luft,  
før det sælges videre til  
Michelin-restauranter. 
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Gryde
Multi. 3,6 ltr. Normalpris 949,95

Kasserolle
1,8 ltr. Normalpris 549,95

Wok
32 cm. 5 ltr. Normalpris 1199,-

GENANVENDT STÅL
Eva Trios rustfri stål-serie er udført at 90% genan- 
vendt rustfrit stål. Det giver høj ydeevne, suveræn 
slidstyrke og en rigtig god smag i munden. Et an- 
svarligt valg i en verden, der er knap på ressourcer. 

LAG PÅ LAG
Multi-serien fra Eva Trio har en helt unik trelags- 
konstruktion med en aluminiumskerne, hvilket  
giver en perfekt varmefordeling og minimerer  
risikoen for, at din mad brænder på. 

KERAMISK BELÆGNING
Eva Trio tilbyder en serie af gryder, pander og  
kasseroller med keramisk belægning, der forener 
det stilrene rustfrie look med en belægning, der 
tåler op til 400° C.

Fås kun hos

Stegepande
Professional. 28 cm. Støbt aluminium med en 10 mm bund.  
Slip-Let®-belægning. Til alle varmekilder. 
Normalpris 1099,-

Innovation 
siden 1977

Eva Solo og Eva Trio er kogegrej fra øverste hylde,  

hvor kvaliteten er i højsædet og funktionaliteten altid er i orden.  

En serie af designklassikere under konstant udvikling.
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Bordlampe eller hængelanterne
Anvendes udendørs om sommeren.
Albert. Bordlampe. H20 cm. Ø13,5 cm.  
Inkl. Lone fyrfadslys. 
Hængelanterne. H23 cm.  
Inkl. Storm mini 7 lys.  
Metalkæde til ophæng.
Frit valg. Normalpris 199,95

LED lys
Storm mini 2 stk.  
LED lys, Ø5 x H6,5 cm.  
Med bevægelig flamme.  
Bloklyset kan med fordel  
anvendes i udendørs lanterner.  
Der medfølger 2 x CR2032  
batterier i hvert lys. Hvid.
Normalpris 99,95

Fjernbetjening
Normalpris 99,95

De gode stunder starter, når tusmørket falder på. Indret haven med lys og lanterner fra Sirius,  

og skab et unikt uderum, hvor I kan nyde sommerens lune aftentimer.

Lyse nætter

Brug belysning til at  
skabe og afgrænse  
små oaser i haven.

Tip

1

2
3

4

Lanterner
Aston Solar. LED lys der oplades via solcellesystem.  
Solcellerne kan oplades op til 500 gange. Stil ikke i  
direkte sol over 30 ° C. Lanterne har ægte læder  
håndtag, som får et patineret udtryk af vejret.
1. Lanterne. Fakkel. H50 cm. Ø9,6 cm.  
Normalpris 349,95 
2. Lanterne. Krukke. H12 cm. Ø12 cm. 
Normalpris 349,95
3. Lanterne. Krukke. H16 cm, Ø 14 cm. 
Normalpris 399,95
4. Lanterne. Krukke. H20 cm. Ø20 cm. 
Normalpris 599,95

Fjernbetjening kan  
tilkøbes og virker til alle  
de viste varer, med  
undtagelse af Aston Solar
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Det er ingen hemmelighed, at vi danskere er vilde med øl. Men øl kan meget mere 

end at slukke tørsten. I denne udgave af Madglad sætter vi fokus på danskernes 
nationaldrik og inspirerer til, hvordan du kan bruge den på helt nye måder.

Herlig humle

En knasende sød snack med øl og bacon.  
Galt eller genialt? Her får du opskriften, og så  
kan du jo selv se, hvor på skalaen, du ligger.

Sådan gør du
Kom 6 skiver stegt og hakket bacon i en 
skål, sammen med 75 g hakkede pekannød-
der, 1 tsk. salt og et lille nip cayennepeber. 
Bland herefter 1 dl brown ale, 200 g sukker 
og 1 dl majssirup i en gryde, og varm op til 
120° C. Tilsæt 3 spsk. smør, og hæv tempe- 
raturen til 160° C. Fjern gryden fra varmen, 
og bland 1 tsk. bagepulver i massen. Tilsæt 
herefter bacon-nødde blandingen, rør rundt 
og hæld det hele over på en bageplade dæk- 
ket med bagepapir. Lad massen størkne og 
køle. Nu kan du knække krokanten i mindre 
stykker og servere for dine øl-elskende venner.

BACON-ØL 
KROKANT
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Vi elsker mad. I Madglad sætter vi fokus på  
én ingrediens, som vi er særligt vilde med.
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Opbevaringsglas
250 ml. Glas.
Normalpris 39,95

Bagestål
35 x 40 cm. Rustfrit stål.
Normalpris 399,95

GÆRFRI PIZZADEJ 
MED ØL

Denne opskrift er perfekt, hvis du hungrer efter pizza, men ikke  
lige har gær på køl. Alkoholen fordamper undervejs, så du kan  
roligt servere den for ungerne.

Sådan gør du:
Bland 500 g pizzamel, 2 tsk. salt og 1 tsk. bagepulver i skål. Tilsæt  
en 33 cl pilsner, og bland det hele sammen med en gaffel. Hæld  
dejen ud på bordplade med mel, og ælt i 5 min. Form en bold, læg 
den i en skål og pensel med olie, hvorefter den skal hæve i mindst  
1 time. Så har du dej nok til to gode, sprøde pizzaer.

Prøv en overraskende lækker øl-infuseret karamelsauce med et diskret 
jalapeno-spark. Den er rigtig god over vaniljeis eller vaflerne til brunchen. 

Sådan gør du
Smelt 200 g sukker i 1 ½ dl IPA. Lad det koge, indtil massen opnår en  
mørk ravagtig kulør. Det tager måske 5 min. Rør nu 2 spsk. smør og  
1 tsk. havsalt ud i massen, og tilsæt 2 spsk. fløde og lidt skiveskåret frisk  
jalapeño-chili. Rør indtil smørret er smeltet helt ud. Lad det stå i 10 min,  
og fjern så chili-skiverne. Hæld saucen over i en skoldet, lufttæt beholder  
– og så er den klar til brug.

KARAMELSAUCE MED 
ØL OG JALAPEÑO

Øllets historie
10.000 år på 35 sekunder
Der er blevet brygget øl næsten lige så længe, som vi mennesker har eksisteret.  
De første beretninger om øl kommer fra Egypten og Mesopotamien for godt og  
vel 10.000 år siden. Her blandede man gær, vand og smuldret brød for at lave  
grødet ølmasse, som man nød med sugerør. Mums. Også i Norden kunne vi finde  
ud af øl. Blandt andet blev Egtvedpigen – en del tusind år senere – begravet med 
en krukke hvedeøl ved sin side. Vikingerne var selvfølgelig vilde med øl, faktisk i 
sådan en grad, at de havde et kampråb, der hed ”øl, øl og hvidløg”. Ølglæden hang 
ved, og i middelalderen producerede vi danskere øl i tøndevis til hjemmebrug – øl 
var nemlig renere end det meste drikkevand. Det var primært kvinder, der bryg- 
gede i hjemmene, mens munkene på klostrene i blandt andet Tyskland og Belgien 
eksperimenterede med deres egne øltyper, der skulle hjælpe dem igennem fasten.  
I 1500-tallet indførte Hertug Wilhelm 4. af Bayern en renhedslov, der betød, at kun 
maltet byg, vand og humle var tilladt i øl. Først i 1988 blev renhedsloven ophævet  
i EU. I dag er vi danskere stadig glade for øl. Måske endda lidt for glade. Dog har 
mange også fået øjnene op for alkoholfrie- og reducerede øl, som stadig bliver 
bedre og bedre i takt med, at efterspørgslen stiger.
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ØL-BRAISEREDE 
SVINEKÆBER
Til 4 personer

Svinekæber er noget af det møreste kød, 
du kan servere. Prøv at braisere kæberne 
i mørk øl, for at give dem en endnu mere 
kompleks og nuanceret smag. Perfekt til 
en herre- (eller dame-) frokost.

Sådan gør du
Dup 1 kg kæber tørre, og fjern hinderne. 
Krydr med salt og peber. Brun kødet i smør  
ca. 4 min. Brun grøntsager, f.eks. en stor 
gulerod, et stort løg og lidt selleri i en 
anden gryde. Det må gerne være lidt groft 
det hele, så skær dem i gode, solide tern. 
Tilsæt nu svinekæberne, sammen med en 
tomat i tern og ca. en ½ mørk øl. Suppler 
med vand, til kæberne er dækket. Kog ca. 
1½ time ved svag varme, tag kødet op, og 
kog saucen godt ind. Si saucen, og jævn 
den eventuelt med lidt hvedemel. Server 
dine svinekæber med ølsauce, rodfrugtmos 
og andet godt.

Middagstallerken
Gastro. 27 cm. Tåler maskinopvask,  
mikroovn og ovnvarme op til 220° C.  
Stentøj med glasur. Galaxy black.
Normalpris 139,95

Vidste du at... 
...verdens stærkeste øl 
har en alkoholprocent

på 67%?
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Få ting passer så godt sammen som blåmuslinger og hjemmelavede, 
grove pommes frites. Det skulle da lige være øldampede blåmuslinger.

Sådan gør du
Rens dine muslinger grundigt, og kasser de muslinger, som ikke lukker 
sig igen, når du banker på dem. Svits lidt gulerødder, porre, knoldselleri, 
hvidløg og løg i smør. Kom muslingerne i gryden, og tilsæt en lille smule 
vand og en lille flaske god lys øl. Lad muslingerne dampe i 5 min. med 
låg på. Server med fritter eller godt brød.

ØL-DAMPEDE MUSLINGER

Sommer er grillsæson, og grillmestre ved, at en god marinade er  
nøglen til det velsmagende stykke grillkød. Her får du en god  
marinade lavet på øl, honning og hvidløg, som du kan bruge alt  
fra koteletter til fjerkræ.

Sådan gør du
Mix lige dele øl og akaciehonning. Tilsæt 2 fed hvidløg og 1 tsk.  
dijonsennep pr. 2 dl øl- og honningblanding. Lettere bliver det ikke. 
Lad gerne marinaden stå mindst 1 time før brug. Du kan enten  
pensle dit kød med marinaden, eller lade kødet trække i marinaden 
natten over i en frysepose.

ØL- OG HONNING MARINADE

Brownies er komprimeret kærlighed. Tilsæt  
øl, og du har en himmerigsmundfuld, som  
du kan nyde til kaffen eller til desserten. 

Sådan gør du:
Smelt 200 g smør. Pisk smørret sammen  
med 350 g sukker, og tilsæt herefter  
4 æg, mens du fortsat pisker.  
Tilsæt nu 300 g hvedemel,  
1 spsk. bagepulver og  
5 spsk. kakao, og bland  
godt. Smelt 100 g mørk 
chokolade, og kom chokoladen  
i dejen sammen med 3 dl god,  
mørk øl. Hæld dejen i en smurt  
springform, og bag ved 175° C  
i 35-40 min. Nyd din brownies  
sammen med en god vaniljeis  
og friske sommerbær.

ØL-BROWNIES

Vidste du at... 
...ordet barsel faktisk betyder  

”barns øl”? I gamle dage kunne  
det nemlig blive ret festligt, når et  
nyt barn kom til verden, og der  
skulle holdes barselsgilde for  

venner og familie.

Skål
Rhombe Color.  
11 cm. Turkis.
Normalpris 199,95

Dyb tallerken
19,4 cm. Arctic white.
Normalpris 129,95
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Glasbrik
Sky coaster. 4 stk.  
Læder og rustfrit stål.
Normalpris 649,95

Ølglas
Palace. 6-pak. 44,5 cl.
Normalpris 499,95

Knap op for  
en cocktail

En ny trend bobler frem over hele verden. Kolde cocktails baseret på øl, som giver en markant smag og en 

lavere alkoholprocent. Her er tre gode bud på sommerens bedste øl-cocktails.

En spaghett har ikke noget med spaghetti at gøre. Det er derimod  
en form for Aperol Spritz lavet med en lys øl i stedet for prosecco.  
Du får den samme boblende effekt, men mindre sødme, hvilket  
klæder den populære cocktail.

Sådan gør du
Hæld en god lys øl i et frostkoldt glas. Tilføj 4 cl Aperol og 2 cl frisk-
presset citronsaft. Rør rundt og server. Skal det være mere rustikt,  
så tag i stedet en god slurk af øllen fra flasken og kombiner ingredi- 
enserne direkte heri. Tip: Skru op for Aperol og citron, hvis du ønsker  
mere syre og bitterhed.

SPAGHETT

ALLE PRISER  
I  MAGASINET ER  
NORMALPRISER

Hold øje med de gode t i lbud  

i  d in lokale Kop & Kande  

og på kop-kande.dk
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Til denne shandy skal du på jagt efter en IPA med noter af grapefrugt.  
Du kan eventuelt høre i din lokale vin- eller specialølforretning.  
Bare rolig, det er arbejdet værd.

Sådan gør du
Skær en skive grapefrugt, og placer den i et højt ølglas på stilk sammen  
med et par isterninger. Fyld ca. halvt op med din IPA, og fyld herefter  
resten op med grape-sodavand. Pynt med mynteblade. Nyd straks og  
gerne i godt selskab. Tip: Eksperimenter med mængderne og IPA- 
valget, indtil du rammer den perfekte smagsbalance for dig.

GRAPEFRUGT IPA SHANDY

Prøv en spicy cocktail lavet på mexicansk øl, tomatjuice og hot sauce. 
Tænk Bloody Mary – bare med mere humle og mellemamerikansk humør. 

Sådan gør du
Giv dit ølglas en kant af salt og chilipulver. Hæld saften fra en halv lime, 
1 spsk. tomatjuice, 1 tsk. worchestershire sauce og 1 tsk. hot sauce i glas-
set. Fyld glasset op med is, og top det hele af med en lys mexicansk  
øl, som f.eks. Corona. Pynt med limeskiver, og nyd i solen. Tip: Server  
evt. i et sylteglas for at give drinken et mere rustikt og autentisk touch.

MICHELADA

Er du på med NoLo-bølgen?
NoLo øl er øl uden alkohol eller med lavt alkoholindhold. De alkohol- 
fattige øl er blevet superpopulære i takt med, at kvaliteten er blevet bedre,  
og bryggerne er blevet dygtigere. I dag kan man få stort set alle typer øl  
i NoLo-udgaver. Hvis du ønsker en alkoholfri øl-coctail, kan du sagtens  
bruge NoLo-øl i stedet for klassiske øl.

Sku’ det være en shandy?
En shandy er en engelsk pub-klassiker, der typisk består af 50% lys øl  
og 50% af ikke-alkoholisk drik, som f.eks. lemonade, ginger beer eller  
lemonsodavand. Med sin friske citrussmag og sit lave alkoholindhold  
er shandy et forfriskende alternativ til stærke cocktails. 

Vidste du at... 
..ifølge en gammel, men stadig 
gældende lov, i Texas er det er  
forbudt at tage mere end tre  
slurke øl, mens man står op  

på Memorial Day.

Ølglas
Crispy Mate. 2 stk. 36 cl. 
10 års garanti mod glaspest.
Normalpris 549,95

Rødvinsglas
Zero. 4 stk. 54 cl.  
100% recirkulerbart  
krystalglas. Tåler  
maskinopvask på  
glasprogram.
Normalpris 299,95
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Kage smager godt. Det samme gør is.  

Så hvorfor ikke kombinere de to og skabe sommerens lækreste kolde snack?  

Her får du nemme opskrifter, som du kan prøve af derhjemme.

 is-sandwich
Snup en

Du kan finde en opskrift på browniebunde på kop-kande.dk/inspiration

Is
Hak ca. 10 Oreos groft. Pisk 4 æggeblommer, 2 dl flormelis og  
1 tsk. vaniljesukker i en skål, og rør en blød flødeskum af 3,5 dl  
piskefløde forsigtigt ud i æggemassen. Tilsæt 2 stiftpiskede  
æggehvider. Frys massen i en ismaskine, og tilføj dine hakkede  
Oreos, når der er 15 min. tilbage.

THE AMERICAN WAY
Oreo-is & brownie

Bund
Lav nu en lækker brownie-bund. Du kan springe over, hvor gærdet  
er lavest, og købe en pulverblanding. Men det er allerbedst med en 
hjemmelavet bund. Når browniebunden er klar, skal den fryses i  
15 min. Skær den letfrosne brownie bund i to halve, dæk den ene 
halvdel med et godt, jævnt lag is, og læg den anden halvdel oven  
på. Frys det hele i en time, og skær herefter din issandwich ud i  
snorlige firkanter med en skarp kniv.

Sådan holder  
du et højt bund-niveau 

Når det gælder bund og top til din  
sandwich, er der fri leg. En knasende  

chocolate chip cookie eller en solid brownie  
er altid gode valg. Men du kan også bruge  

vafler, nødde-krokant, kiksebunde a la cheese- 
cake, vaniljekranse, macarons eller endda  

speltkiks. Prøv dig frem, og find din favorit,  
og husk, at man aldrig kan gå galt  

i kombinationen af  
is og kage.
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Skål 
Prinsesse. 15 cm. 
Normalpris 449,95

Skål på fod
Prinsesse. 17 cm. 
Normalpris 639,95

Ismaskine
2 ltr skål. Indbygget kompressor.  
LED display med touch betjening.  
180 watt. Dansk opskrifthæfte medfølger.
Normalpris 3499,-

Udstikkersæt
9 runde, glatte udstikkere  
i rustfrit stål, praktisk samlet  
i en metaldåse. 
Normalpris 149,95

Is
Start med at blende 350 g friske, danske jordbær med 2 spsk. sukker og 
saften fra en ½ lime. Pisk herefter 4 æggeblommer, 2 dl flormelis og  
1 tsk. vaniljesukker i en skål, og rør en blød flødeskum af 4 dl piskefløde 
forsigtigt ud i æggemassen. Tilsæt 2 stiftpiskede æggehvider. Rør nu 
jordbærmassen i, og frys det hele på din ismaskine.

Bund
Nu skal du lave dine kransekagebunde. Her kan du sagtens købe en  
færdig kransekagemasse, som du stikker ud til fine runde bunde i den  
størrelse, du ønsker. Læg en mundret klump is på en bagt kransekage- 
bund, sæt ”låget” på, og mas dem forsigtigt sammen. Sørg for, at isen  
går helt ud til kanten, så de får et smukt udtryk. 

DANSK SOMMER
Jordbæris & kransekage

Is
Kog 450 g mango i tern med 125 g sukker i ca. 10 min. Blend herefter  
mangoen, og si massen. Pisk herefter 4 æggeblommer, 2 dl flormelis og  
1 tsk. vaniljesukker i en skål, og rør en blød flødeskum af 4 dl piskefløde 
forsigtigt ud i æggemassen. Tilsæt 2 stiftpiskede æggehvider. Rør nu  
mangomassen i, og frys det hele på din ismaskine.

Bund
Pisk 150 g smør med 100 g sukker, 100 g farin og et æg. Bland 200 g 
hvedemel, 1 tsk. bagepulver, ½ tsk. vaniljesukker og lidt salt. Tilsæt  
100 g grofthakket hvid chocoklade og 100 g grofthakkede macadamia- 
nødder. Udstik runde cookies, og bag dem ved 180° C i små 15 min.  
Køl bundene af, og færdiggør dine issandwiches.

DEN EKSOTISKE
Mangois & macadamia-cookies



Bag om brandet  
Alle brands har en historie.  

I ”Bag om brandet” får du den,  
du ikke kendte i forvejen.

Mumikrus gennem tiderne

19961990-96 2005 2007 2008 2012 2014

Magiske  
MUMI

Nogle ting går aldrig af mode, og det er  

Mumi-serien fra finske Arabia et godt bevis på.  

De fine keramikprodukter med illustrationer  

fra Mumi-universet er nemlig mere populære  

end nogensinde før. 

Krus
Mumi. 30 cl. 
Frit valg.
Normalpris 169,95
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Nyhed
De gule og blå Mumi-krus blev første  
gang introduceret i Arabias kollektion 
i 1990. Illustrationerne til disse krus  
stammer fra Tove Janssons oprinde- 
lige Mumi-tegneserier og romaner, 
som Tove Slotte har overført til krus- 
ene. Da hun designede de to krus 
fjernede Tove Slotte taleboblerne fra 
tegneserierne og gav de sort-hvide 
tegninger et nyt liv med en farvet bag- 
grund på krusene. På de to nye krus i 
40 cl har Tove Slotte igen modificeret 
motiverne, så de passer den nye stør- 
relse. Det gule krus portrætterer Mumi- 
mor, hvor man ser hende udføre sine 
daglige sysler. Hun samler brænde, 
serverer kaffe og laver en båd af bark.  
Mumimor er flittig, arbejdsom, om- 
sorgsfuld og kreativ. Billederne på det  
blå krus er derimod en samling af illu- 
strationer fra flere forskellige Mumi- 
romaner og tegneserier. På kruset er 
hele Mumifamilien portrætteret, hvor 
de maler og skaber kunst.

2015 2016 2018 2019 2019- 2022- 2022-

Fantastiske 
fortællinger
I 1945 udgav den svensk-finske forfatter og kunst- 
ner Tove Jansson sin første Mumi-bog med farve- 
rige fortællinger og eventyrlige illustrationer af 
det småbuttede, flodhesteagtige væsen og dens 
elskværdige venner i Mumidalen. Bøgerne blev 
hurtigt populære i hele verden, takket være Tove 
Janssons fantastiske fantasi og evne til at skabe 
nuancerede karakterer, som den godmodige Mumi- 
trolden, den hidsige, men også modige og hjælp- 
somme Lille My, der kan være i en lomme, og 
Mumrikken, der elsker eventyr, men hader unød-
vendige regler. Børn elskede de sjove figurer med  
de bløde former, og forældrene elskede det unik- 
ke univers, hvor guldklumper blev brugt til at lave 
fine bede i haven – og hvor karakterer aldrig var 
sort-hvide.

Værd at samle på
Kort tid efter udgivelsen af bogen, i starten af  
50'erne, fik den anerkendte finske keramikvirk- 
somhed Arabia en ide: at producere tallerkner 
med Mumi-motiver i samarbejde med Tove Jans- 
son. Tallerknerne var en succes og blev hurtigt 
samlerobjekter blandt Mumi-fans. I dag er de op- 
rindelige Mumi-sæt svære at finde og går gerne 
for op mod 2000 Euro på auktioner. På trods af 
populariteten skulle der gå over 30 år, før der 
for alvor kom gang i samarbejdet. Her begyndte 
Arabia at producere de i dag så elskede krus, som  
siden start 90’erne har begejstret fans og samlere.

Hvilken Mumi er du?
Er du venlig som Mumitrolden, rebelsk som Lille  
My eller eventyrlysten som Mumrikken? Tag vores 
Mumi personlighedstest på kop-kande.dk og se, 
hvilken af de sjove og søde karakterer, du minder 
mest om.

To gange Tove
Det var designeren Tove Slotte, der i starten af 
90’erne fik æren af at forvandle Tove Janssons 
elskelige figurer til illustrationer på Arabias kera- 
mikkrus. Som selvudnævnt Mumi-fan tog hun 
imod opgaven med glæde og ærefrygt. Tove 
Slottes mål har altid været at holde sig så tæt på 
originalerne som muligt, og derfor består hendes 
designarbejde i høj grad i at tilpasse, farvelægge 
og udvide Tove Janssons tegninger, så de passer 
til krusene. Hvert år går hun på jagt efter nye mo-
tiver fra arkiverne og kommunikerer direkte med 
fans via sociale medier for at udvælge de næste 
Mumi-illustrationer, der skal pryde den kom-
mende serie af krus.

En sand original
Alle illustrationer på Mumi-krusene fra Arabia er 
baseret på Tove Janssons oprindelige tegninger, 
som herefter er blevet tilpasset krusene med 
største respekt for originalen. 

Vidste du at... 
...Tove Jansson tegnede den første 

Mumitrold efter et skænderi med sin  
bror om filosoffen Kant? I vrede tegnede  

hun det grimmeste væsen, hun havde  
fantasi til, på badeværelsesvæggen  

og skrev ”Kant” nedenunder.  
Det grimme væsen blev senere  

til den søde Mumitrold.

Krus
Mumi. 40 cl.  
Blå eller gul.
Normalpris 189,95
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1. Bordgrill Princess. Grilloverflade 46 x 26 cm. Regulerbar termostat. Varmeisolerede greb og skridsikre fødder. Non-stick-belægning for madlavning med re- 
duceret fedstof. Nem rengøring. 2500 watt. Normalpris 799,95   ✿   2. Solcellelanterne Eva Solo. 100% soldrevet. Lyser både op- og nedad. Kan bruges inden- 
dørs og lades via mini USB stik. (Oplader medfølger ikke). Flyttes nemt ved hjælp af hanken. Pulverlakeret stål og skærm af kunststof. H30 cm. Normalpris 499,95  ·  
H43 cm. Normalpris 799,95   ✿   2. Solcellelampe Eva Solo. Sunlight. 100% soldrevet. Kunststof og stål. Ekstra energisparende funktion - autosluk efter 6 timer.  
H16 cm med fod eller 37 med spyd. Frit valg. Normalpris 299,95   ✿   3. Mandolinjern OXO. Chefs 2.0. 21 forskellige indstillinger/17 forskellige tykkelser. Normalpris 
799,95   ✿   4. Hvidløgspresser OXO. Good Grips. Stor kapacitet. Let at rengøre – indbygget rensebørste. Normalpris 229,95   ✿   5. Stegetermometer  
Mastrad. Meat It +. 100% trådløs. Virker via app. Kan måle fra -30 til +300° C. Indikation af om du har rette temperatur i grill/ovn. Rækkevidde på op til 60 m. Bruger  
AAA-batterier. Kan skylles under vandhanen. Normalpris 999,95

Mobile solcellelamper
Indret dit uderum med energirigtig
belysning. Lanternen kan desuden  
også oplades via USB stik, og er derfor 
også velegnet indendøre. Stil dem på 
bordet, og nyd det stilsikre og klassiske 
design – eller skab hygge og stemning  
i haven, når mørket falder på. 

2

Skær skarpt 
Få hurtige, effektive og perfekte 
udskæringer af grøntsager med 
mandolinjernet. Med forskellige 
blade har du mulighed for at skære 
alt fra pomfritter til julienne. 

3

Smart stegetermometer
Nu kan du tjekke kødets 
temperatur på grillen,  
mens du blander salaten  
i køkkenet. Mastrad Meat 
IT+ sender sine målinger  
til en app, så du ved  
præcis, hvor lang tid der  
er til spisetid. 

5

Praktisk bordgrill 
Med den flytbare bordgrill bliver sommerens grillaftener endnu  
sjovere og mere mobil. Grillen kan bruges til både grøntsager  
og kød og er nem at rengøre med sin aluminiumsoverflade.

1

Ingen pres!
Slip for fedtede fingre! 
Hvidløgspresserens 
brede greb og hulrum 
giver et effektivt tryk, 
mens renseren bagpå 
gør, at du blot skal vende 
håndtagene den anden  
vej, for en ordentlig  
rengøring. 

4

vi ka' li'
5

fordi...
...disse fem udvalgte ting  

gør det legende let at invitere 
på grillaften i haven og sparer 
dig både tid og besvær inden 

gæsterne ringer på.



Stangstøvsuger
Bosch Unlimited 7. Flexibel støvsuger med  
LED lys i mundstykket. Op til 40 min batteritid.  
Autoprogram til sugestyrke. Flexrør. Klik mund-
stykket af med foden. 10 års motorgaranti.  
100 dages tilfredshedstilbud.
Normalpris 3999,-

Støvsuger
Model BGL6POW1. Håndtag med regulering af  
sugestyrken. Stærk sugeevne. Lang arbejdsradius. 
Teleskoprør. Hepafilter. Fuge- og møbelmund- 
stykke. Parketmundstykke. Turbomundstykke.  
4 hjul der roterer 360 grader. 10 års motorgaranti.  
100 dages tilfredshedstilbud.
Normalpris 2899,-

Blender
Model MMB2111S. To Go. Kniv i Solingen stål. 
40.000 omdrejninger. Sikkerhedslås. Kniv og 
bæger tåler maskinopvask. Produceret i Europa. 
450 watt. 100 dages tilfredshedstilbud. 
Normalpris 949,95

Håndmikser
Model MFQ498OB. Professionel serie. Let og støj- 
svag. 5 hastighedstrin. Metalpiskeris med kugler,  
som gør piskningen mere effektiv og luftig.  
Inkl. minihakker og stavblender. 850 watt. Sort.
Normalpris 1599,-

Stavblender
Model MS8CM6160. Inkl. XL-minihakker og  
piskeris. 12-trins-regulering. Turboknap.  
1000 watt. 100 dages tilfredshedstilbud.
Normalpris 1299,-

God. Bedre. Bosch!
Bosch er synonym med god kvalitet og funktionelt design, som gør  

hjemmets opgaver lettere og sjovere. 

Fås kun hos

Fås kun hosFås kun hos
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Hver dag stiller vores kunder os en masse gode spørgsmål i butikkerne og på Facebook.  

Her svarer vi på nogle af de spørgsmål, der har ligget jer på sinde.

"Hvordan rengør jeg  
støbejernsgryder?"
Der findes to slags støbejern, som du skal rengøre forskelligt.  
Den første type er fremstillet af 100% støbejern og har en ru,  
sort overflade. Den anden type har en emaljeret overflade.  
Til ren støbejern skal du bruge varmt vand og en opvaskebørste.  
Du må aldrig bruge sæbe, da det ødelægger overfladen. Men du  
kan evt. skrubbe gryden med groft salt hvis der er meget skidt.  
Når panden eller gryden er ren, skal du sikre, at den er helt tør,  
inden du sætter den væk, så du undgår rust. Smør til sidst med  
madolie, som holder overfladen flot og giver en non-stick belæg- 
ning. Emaljeret støbejern skal omvendt vedligeholdes mere eller  
mindre som en almindelig gryde. Sørg for at få skyllet alt sæbe  
væk, og tør gryden eller panden omhyggeligt af.

"Hvilket stegetermometer er  
bedst til grillstegning?"
Først fremmest, god idé at bruge stegetermometer til grillstegnin-
gen. Det øger chancen for et perfekt resultat. Når det så er sagt,  
så er valg af stegetermometer lidt en smagssag. De klassiske,  
analoge stegetermometre gør jobbet rigtig fint, men der kan være 
fordele ved at vælge de lidt mere avancerede digitale modeller. 
F.eks. vil de typisk kunne sidde i kødet under hele stegningen,  
så du løbende kan følge med i temperaturen. Samtidig kan de  
alarmere dig, når kødet når en særlig temperatur. Hvis det skal 
være endnu mere hi-tech, så kan du gå efter en model, der  
sender informationer direkte til din mobil. 

"Hvordan får man pletter  
af sin lyse sommerdug?"
På en hvid dug kan det være svært at få farven fra pletten helt væk, 
men det er ikke umuligt. Når uheldet er ude, så start med at fjerne 
så meget af pletten som muligt, inden den kommer i vaskemaski-
nen. Dup først pletten med en fugtig klud og eventuelt opvaskemid-
del eller pletfjerner. Hvis din hvide dug tåler vask ved høje tem-
peraturer (60-90 grader), kan temperaturen i nogle tilfælde løsne 
pletten. Stammer pletterne fra drikkevarer med garvesyre (kaffe, te, 
rødvin), kan du gennemvæde pletten med lidt glycerin og lade det 
virke i cirka 12 timer.
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Island

Færøerne

Grønland

365 dages bytteservice  
i alle butikker
Uanset hvilken af vores butikker, du har handlet i, er du garanteret  
365 dages landsdækkende bytteservice. 

En vare købt i en af vores butikker eller på kop-kande.dk kan nemt  
byttes til en anden vare – lige hvor og hvornår det passer dig.  
Dog kun i ubrugt stand, original emballage og med gyldigt
byttemærke eller kvittering.

Med over 100 butikker er vi altid tæt på dig.

Følg os på 

Se nyheder, gode tilbud og   
spændende konkurrencer

FACEBOOK
Nemt & hurtigt med

Reserver eller køb online og  
afhent i din lokale butik

CLICK & COLLECT
Tilmeld dig vores 

NYHEDSBREV
Få inspiration, nyheder, gode tilbud  

og spændende konkurrencer 
– direkte i indbakken

Velkommen i

Optjen point, gem dine e-kvitteringer  
og modtag spændende nyhedsbreve 

KUNDEKLUBBEN
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ko p - k a n d e . d k

Vi håber, at vores magasin har fået dig i sommerstemning og inspireret dig til at  

prøve noget nyt. Har du noget på hjertet eller brug for en uddybning, så kan du altid  

kontakte os via Facebook, Instagram eller i din lokale Kop & Kande.  

Vi elsker gode spørgsmål, og vi står klar at hjælpe dig.
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SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

DK/28/001
Brugt papir bør så vidt muligt
afleveres til genanvendelse

Lav den skønneste æblecumble fra Pure Dansk  • Se side 13

Georg Jensen Bernadotte frokosttallerken 20 cm. Normalpris 189,95  


