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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

EKPR & KOMMUNIKATION

Vårens grillnyheter från Cook'n Bloom
I vår presenterar Cook’n Bloom kolgrillarna PK Classic & PK360 i Sverige som första marknad
utanför USA. I början av 50-talet gjorde Hilton Meigs i Texas vad många anser vara den perfekta
kolgrillen, och kallade den för Portable Kitchen. Den 20 december 2016 lanserades PK360, en
kolgrill med PK Classics alla fördelar upphjöjd till 2000-talets prestanda. PK kolgrillar ger dig det
bästa av två världar; det är både en grill och smoker i världsklass. PK klarar både höga
temperaturer i kort tid för t.ex. korv och hamburgare och låga temperaturer under längre tid för
tillagning av t.ex. fläskkarré (pulled pork) eller oxbringa (brisket). 

Prenumerera Dela
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PK grill är gjord i gjuten aluminium vilket leder värme mer effektiv än andra metaller och ger en
jämn värmefördelning. Gjutgodset runt kanterna säkerhetsställer en tät förslutning och att värmen
inte läcker. 4-vägs ventilationssystemet ger enkel och noggrann temperaturkontroll.

 

Pris: PK Classic 7900 kr och PK360 17900 kr 

Outset utvecklar smarta redskap för outdoor kitchen - konceptet.

Grillpressen i gjutjärn gör att köttet blir jämt grillat, håller det plant på grillen samt kortar ned
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grilltiden. Ett smart hål för termometer gör att du inte behöver lyfta på grillpressen för att kolla
temperaturen.

Outset grillhalster för quesadillas är gjort av kromat stål och med handtag av rosewood. Lägg dina
favoritingredienser på tortillan, vik ihop och spänn fast. Njut!

Gör succé på grillfesten med Outsets ostronpannor i gjutjärn! Pannornas utformning gör att du
enkelt kan grilla 12 alternativt 6 st ostron eller musslor.

 

Priser:

Rund grillpress - 429 kr
Rektangulär grillpress - 399 kr
Ostronpanna för 6 ostron - 680 kr
Ostronpanna för 12 ostron - 980 kr
Quesadillahalster - 249 kr

För och mer information och utlån kontakta:   

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │ E-mail: info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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