Pressemelding høsten 2014

Gastronomigadget i luksusklassen fra Global
Global er verdenskjent for sine ikoniske kniver i japansk samuraistål, men den anerkjente produsenten
har naturligvis også tenkt på annet utstyr som kreves på kjøkkenet. Denne høsten kommer Global med
en stålsatt håndsrekning til grønnsaksskuffen, med en ny hakkekniv som snitter krydderurter like skarpt
som den kutter frisk frukt og grønt. Urtehakkeren har naturligvis Globals signaturmønster i håndtaket og
får følge av en ny hendig skreller til rotfrukter, epler og annet grønt med et funksjonelt, sidevendt skjær.

Moderne matlaging handler ikke lenger kun om å koke og sautere. Kunsten ligger først og fremst i
forberedelsene, og her spiller det rette utstyret en større rolle enn noen gang. I samsvar med det nye
nordiske kjøkkenet har vi vennet oss til å innlemme årstidens lokale råvarer i måltidet, og selv om det skal
hakkes og snittes litt ekstra, er den smaksmessige belønningen mer enn verdt bryet.
Ordentlige feinschmeckere hakker naturligvis alt for hånd, og for amatørgastronomen og alle
kjøkkenassistenter er Globals nye urtehakker uunnværlig. Stålets vennlige, men knivskarpe avrunding
skjærer lett gjennom krydderurter, ramsløk og hvitløk, mens tomat, kål og annet grønt med "bitt" findeles i
en profesjonell håndvending til glovarm tomatsuppe og krydret wok. Hakkeren er også den perfekte
makker til det søte kjøkkenet, til sjokolade og nøtter.
Det er også godt nytt for frukt og grønt som vi skreller før videre tilberedning, eller som vi spiser som
snacks. Den nye Global-skrelleren har nemlig fått et sidevendt skjær som gjør det enklere å få godt grep på
grønnsakene og god fart på bevegelsene, ikke minst til lange grønnsaker som agurk, gulrøtter og hvit
asparges. Skrelleren har Globals karakteristiske gode grep, og den håndrette utformingen er dermed en
kjærkommen tilføyelse til et sunt kjøkken med ny og forbedret funksjonalitet.

Den nye Global-urtehakkeren (L: 18,3 cm) og -skrelleren (L: 16 cm) er begge laget av rustfritt stål og koster
hhv. 1799 og 549 kr (veil.).
Kjøkkenredskapene er i butikkene fra starten av september 2014.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.global-kniver.no
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