
Cook’n Bloom presenterar salt- och pepparkvarnar i vacker
amerikansk valnöt från William Bounds Ltd

William Bounds, mannen bakom kvarnarna, var en internationellt känd innovatör. Hans filosofi var “new ideas with old-fashioned workmanship”.
Historien om William Bounds kryddkvarnar tog sin början på 1960-talet och idag är William Bounds Ltd. ett familjeägt företag i tredje
generation.

Den speciella designen på det tunnelformade malverket ger krossade pepparkorn som i en mortel. Krossade pepparkorn tillför fler smaker,
eteriska oljor och aromer till din mat. Kvarnarnas malverk tillverkas enligt mycket hög standard, där rostfritt stål och keramiskt material av
bästa kvalitet används. Kvarnens konstruktion gör att malverket inte fastnar eller slits ner. Malverkets delar roterar fritt och ger krossad peppar
i båda vridriktningarna. William Bounds unika inställningsring ger möjlighet att bestämma grovleken på malresultatet i tre lägen.

Det vackra utförandet i amerikansk valnöt har en variationsrikedom av ljust och mörkt trä som ger kvarnarna en naturlig charm.

William Bounds Love Tall American Black Walnut:

Material: Amerikansk valnöt 

H: 19,5 cm

Malverk: Klassiskt, keramiskt

Cirkapris i butik: 690 kr  

William Bounds TW American Black Walnut: 

Material: Amerikansk valnöt 

H: 11,5 cm

Malverk: Klassiskt, keramiskt

Cirkapris i butik: 590 kr

Cook’n Bloom startades av Anne-Lie Rosenqvist och Åsa Iggström, två passionerade foodies med smak för kvalité och sinne för det goda. De
erfarenheter som de fått genom sina resor och att laga mat från världens alla hörn, tillsammans med mångårig yrkeserfarenhet inom
kommunikation och affärsutveckling ledde fram till affärsidén bakom Cook’n Bloom. 2013 förverkligade de drömmen om att starta eget företag
som handlar om mat och njutning. Cook’n Blooms ambition är att förse nischade köks- och inredningsbutiker, restauranger samt
delikatessbutiker på den nordiska marknaden med nya och spännande kvalitetsprodukter för köket, baren och grillen.

För övrig information kontakta:

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

Högupplösta bilder finns på www.ekprbildbank.com 


