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Eva Solo A/S er et 100 % danskejet designfirma, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række kvalitetsprodukter til bolig 
og køkken, herunder de kendte varemærker; Eva Trio og Eva Solo.

Designet af Claus Jensen og Henrik Holbæk, Tools®. Nærmeste forhandler oplyses på telefon 36 73 20 60. Se også www.evasolo.com. 
Kontakt Samira Kudsk på telefon 61 62 92 92 eller e-mail sk@samirakudsk.dk for at få yderligere oplysninger. 

Veganere, vegetarer, flexitarer, pescetarer og kødspisere: Velkommen i det grønne køkken! 
Hvad der ligger på tallerknen, er ikke så afgørende. Det er smagen til gengæld. Eva Solos nye 
Green tools-serie består af funktionelt og bæredygtigt køkkengrej, der skal være med til at lok-
ke smagen frem i alt det guddommelige grønne. Med bl.a. en krydderiknuser og citruspresser 
bliver det nu nemmere at lave tilbehøret, der får salat og grønsager til at smage. Og smager 
maden af mere, registrerer hjernen også mæthed.

Alle håndtag i serien er fremstillet i et bæredygtigt materiale, hvor 50% kunststof er erstattet 
af hvedefibre. Green tools er dermed både en hyldest til nye grønne vaner i køkkenet og nye 
bæredygtige måder at producere på. 

N Y T  K Ø K K E N G R E J  I  B Æ R E D Y G T I G H E D E N S  N A V N
F Å  M I N D R E  P L A S T I K  O G  M E R E  S M A G  I  K Ø K K E N E T

Green tool hvidløgsknuser
Knus og pres hvidløget i et snuptag. Et godt 
greb gør hvidløgsknuseren let at arbejde med.

• Fremstillet i komposit og rustfrit stål
• Mål: H 9,5 x Ø 6,5 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 199,95 DKK
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Eva Solo A/S er et 100 % danskejet designfirma, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række kvalitetsprodukter til bolig 
og køkken, herunder de kendte varemærker; Eva Trio og Eva Solo.

Green tool citruspresser
Nyd saften - og kun saften – af de smagful-
de citrusfrugter. Drej frugten mod presserens 
kerne med et let tryk, og lad saften siet for 
kerner løbe gennem presserens skaft, som 
fungerer som tragt, og lige ned i f.eks. karaffel 
eller glas. 

• Fremstillet i komposit og og støbt metal 
• Mål: L 22,5 x Ø 9 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 199,95 DKK

Green tool krydderiknuser
Kværn og knus krydderierne med et simpelt 
twist frem og tilbage. De udvalgte smagsgi-
vere opsamles i underskålen og er lige til at 
bruge i maden. Den organiske form giver knu-
seren et godt og behagligt greb.

• Fremstillet i komposit og rustfrit stål
• Mål: H 13 x Ø 8 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 299,95 DKK

Green tool bøfformer
Form flotte, runde bøffer nemt og hurtigt. Bøf-
formeren er perfekt til veggie-bøffer af f.eks. 
kikærter og grøntsager, men former selvfølgelig 
også præcise og flotte bøffer af kød. Et enkelt 
design og godt greb gør formeren nem at ar-
bejde med og let at rengøre. 

• Fremstillet i komposit og rustfrit stål
• Mål: H 7 x Ø 9 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 199,95 DKK

Green tool tomatkniv
Tomatknivens savtakkede skær får hurtigt hul 
på tomatens seje ydre samt andet frugt og 
grønt. Kniven er særdeles velegnet til at skære 
igennem alt med skorpe og skind.

• Fremstillet i komposit og vanadium molybdæn stål
• Mål: L 27 x B 2,5 x H 3,5 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 169,95 DKK
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Eva Solo A/S er et 100 % danskejet designfirma, der udvikler, producerer og markedsfører en lang række kvalitetsprodukter til bolig 
og køkken, herunder de kendte varemærker; Eva Trio og Eva Solo.

Designet af Claus Jensen og Henrik Holbæk, Tools®. Nærmeste forhandler oplyses på telefon 36 73 20 60. Se også www.evasolo.com. 
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Green tool vuggekniv
Den halvmåneformede, funktionelle kniv gør 
hakning af grøntsager lige til at gå til. Vug blot 
frem og tilbage hen over for eksempel kryd-
derurterne med knivens buede skær. Kniven er 
udformet med et stabilt og behageligt greb i 
begge ender. Vedligeholdes ved regelmæssig 
slibning.

• Fremstillet i komposit og vanadium molybdæn stål
• Mål: L 30 x B 4 x H 8 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 199,95 DKK

Green tool urtekniv
Urtekniven giver dig fuld kontrol over dine urter 
og små grøntsager. Det skarpe blad giver ur-
tekniven maksimal skæreevne, der gør arbejdet 
nemt og sikrer, at du kan snitte og skære med 
stor præcision. Skaftets udformning betyder, at 
kniven ligger stabilt og sikkert i hånden, hvad 
enten du bruger et skærebræt eller laver pille-
arbejdet i hånden. 

• Fremstillet i komposit og vanadium molybdæn stål
• Mål: L 20,5 x B 3 x H 2,5 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 149,95 DKK

Green tool santoku
Santoku er en fantastisk universalkniv til køkke-
net, velegnet til både at hakke og snitte grønt-
sager, kød og fisk. Det tynde og skarpe blad gør 
Santoku-kniven rigtig god til præcisionsarbejde 
og er nem at bruge. 

• Fremstillet i komposit og vanadium molybdæn stål
• Mål: L 31 x B 3 x H 5,5 cm
• Tåler maskinopvask
• Vejl. pris: 199,95 DKK


