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Med salatbestikket TOSS-IT er enhver salat klædt godt på til servering, så madoplevelsen 
ikke kun bliver en fryd for maven, men også en fryd for øjet. Salatbestikket er lavet af 
formspændt, FSC certificeret bøgetræ, så du kan være sikker på, at produktet kommer 
fra ansvarligt skovbrug. Udformningen giver TOSS-IT et elegant nordisk udtryk og et godt 
greb, der gør det let at bruge til sommerens salater eller diverse pastaretter. 

Hvad enten du foretrækker sødt eller surt, stærk og krydret, italiensk eller thai, står SHAKE-
IT klar til at hjælpe dig med at lave din helt egen, velsmagende, signaturdressing uden 
uønskede tilsætningsstoffer. Hak blot de ønskede krydderurter, hæld dem op i shakeren 
og tilfør olie, honning eller sennep. Skru låget fast og ryst godt til dressingen har opnået 
den ønskede konsistens. 

Med det opdaterede stilfulde design, pynter SHAKE-IT på bordet, så snart dressingen er 
klar. Med et lille twist på låget er SHAKE-IT åben, og dressingen kan hældes over salaten. 
Skulle der være noget tilbage efter maden er spist, drejes låget blot tilbage, så er behol-
deren lufttæt og dressingen kan sættes i køleskabet til brug en anden dag.  SHAKE-IT kan 
altså bruges til både forberedelse, servering og opbevaring. Dermed er der mindre, der 
skal vaskes op efter middagen og mindre madspild.

Både TOSS-IT og SHAKE-IT passer flot sammen med de populære COOK & SERVE skåle, 
der kommer i en støvet grøn og blå i 3 størrelser. 

TOSS-IT og SHAKE-IT er online og i butikker fra marts. 

PRODUKTINFO

TOSS-IT salatbestik
Materiale: FSC certificeret bøgetræ fra Tyskland 
Mål: 30 x 6,5 x 1,5 cm
Vejl. udsalgspris: 149,95

SHAKE-IT dressing shaker
Materiale: Borosilikatglas, plast
Mål: Ø 8,4 x 16 cm / Volume: 0,35 l.
Farve: Grå
Vejl. udsalgspris: DKK 174,95

DESIGNER

Daniel Debiasi & Federico Sandri (TOSS-IT)
Daniel Debiasi (født 1981, Bolzano), uddannet industriel designer fra Politecnico di Milano, 
og Federico Sandri (født 1977, Verona), uddannet i industrielt design på IUAV University i 
Venedig, grundlagde sammen en tegnestue i 2010. Den italienske designduo arbejder med 
produktdesign af interiør, belysning og møbler og inspireres af interaktionen mellem rumlige, 
kulturelle og adfærdsmæssige observationer til at skabe smukke designobjekter. Daniel 
Debiasi & Federico Sandri har designet Collar-serien for Stelton samt FROTHY mælkeskum-
mer og HERBS vuggekniv og urteskærebræt for RIG-TIG.

Ulrik Nordentoft (SHAKE-IT)
Ulrik Nordentoft (1974) har været en del af den blomstrende danske designscene i næsten 
to årtier. Han arbejder både med produktdesign og indretning og har opnået international 
anerkendelse og modtaget flere designpriser for sit arbejde. Siden han blev uddannet 
fra Danmarks Designskole i 2000, har han skabt flere nye designklassikere for anerkendte 
danske designfirmaer. I forbindelse med sit tidligere designsamarbejde (HolmbäckNorden-
toft) har han skabt bl.a. produkterne multiskræller, multiåbner og dressing shaker for RIG-TIG, 
samt Pure Black knivserien og den populære Emma serie for Stelton. 

COOK & SERVE ovnfaste skåle
Materiale: Stentøj
Mål: Ø16 x 7 cm / Ø20 x 10 cm / Ø24 x 12,5 cm
Farve: Grøn, blå
Vejl. udsalgspris: DKK 149,95 / 199,95 / 299,95
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Jens Fager (COOK & SERVE)
Jens Fager (født 1979 i Sverige) har studeret industrielt design på TUAD University i Japan 
og har en master i indretningsarkitektur & møbeldesign fra Konstfack University, Stockholm. 
Jens Fager har siden 2008 haft eget studie i Stockholm, hvor han arbejder med alt fra 
store indretningskoncepter til det lille funktionelle redskab. Han har bl.a. samarbejdet med 
Absolut Vodka, tegnet lampeserier, møbler og bestik. Da Jens Fager også har en fortid som 
kok, var samarbejdet med RIG-TIG et naturligt skridt. Jens Fager har også designet MIX-IT 
serien, målebæger, DRY-IT dørslag, CHEESE-IT parmesankværn, SLICE-IT pizzahjul, CHOP-IT 
skærebræt m.fl. for RIG-TIG.

RIG-TIG
RIG-TIG betyder ”lige, som det skal være”. Vi har fokus på at få designet helt rigtigt, så 
form og funktion er i perfekt balance, og alle produkter fungerer optimalt, når der er travlt 
i køkkenet. ’RIG-TIG’ betyder også, at priserne er helt rigtige - samtidig med at der tages 
hensyn til naturens begrænsede ressourcer gennem en cirkulær tankegang. Udviklet i 
samarbejde med danske og internationale designere, er RIG-TIG kollektionen lig med 
smukke, innovative og prisvindende produkter til madlavning, bagning, servering og 
opbevaring samt livet på farten.

FOR MERE INFO ELLER UDLÅN AF PRODUKTER, KONTAKT:
Rikke Kristiansen 
PR & Communications Manager, Stelton & RIG-TIG
rik@stelton.dk / +45 22 56 53 48




