Pressemelding høsten 2015

Smakfull nyhet fra Global
Global er kjent for sin stålsatte skjæreevne i kjøkkener over hele verden, både de profesjonelle og de
private. Denne høsten tar den ikoniske knivfabrikanten skrittet fra det profesjonelle kjøkkenet og enda
videre med introduksjonen av en ny ”amuse-bouche”-skje, tiltenkt fantastiske munnfuller av enhver art
på menyen i hjemmerestauranten. Med skjeen serveres både salt og søtt, og den attraktive prisen på 129
kroner gjør samtidig amuse-bouche-skjeen til den perfekte gave til amatørkokken som har alt.

Nye restauranter åpner overalt for tiden, men lysten til å spise ute har ikke gjort oss mette på
gastronomiske hjemmeopplevelser, snarere tvertimot. Jo mer vi spiser ute, desto mer lager vi mat hjemme,
og inspirasjonen skal naturligvis også prøves privat. Begrepet ”hjemmerestaurant” scorer skyhøyt på
gastronomiens trendbarometer om dagen. Vi spiser ute, hjemme hos hverandre og serverer anretninger
som ikke er mye dårligere enn fra det profesjonelle kjøkken. Fra avanserte desserter til molekylær
matlaging.
Global har i årtier bygd bro mellom det profesjonelle kjøkkenet og den dedikerte amatørkokken, og er
naturligvis helt på linje med hjemmerestaurantens popularitet. Derfor lanserer gastro-merket denne høsten
en ny amuse-bouche-skje som frir til smaksløkene med den korrekte servering av små smakfulle
anretninger, som vi kjenner igjen fra topprestaurantene. En amuse-bouche skal stimulere appetitten før
serveringen av den store menyen, friske opp ganen mellom rettene og inngår gjerne som en del av
desserttallerkenen, hvor en symfoni av småbiter til sammen utgjør en smakseksplosjon.
Amuse-bouche-skjeen brukes i både det salte og det søte kjøkkenet, og er samtidig den opplagte gaven til
verter med kresne ganer, som inviterer på en matbit i hjemmerestauranten.
Global amuse-bouche-skje koster 129,00 kr og er i butikken fra medio august 2015.
Bilder og pressemeldinger kan lastes ned fra www.global-kniver.no
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