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SUNDQVIST

Sundqvist är ett familjeföretag som drivs i tredje generationen. 
Vår resa startade 1963 och sedan dess har vi utvecklats till ett 
”House of brands” som brinner för kvalitet och för köksprylar 
som skänker matlagningsglädje! 

Många av våra vänner i restaurangbranschen använder våra produkter 
där de utsätts för de tuffaste testerna dag efter dag.  Då gäller det att 
redskapen presterar efter kockens förväntningar och bidrar till arbetsglädje 
i vardagen. 

Köket har blivit en plats där det mesta händer: Det lagas mat, görs läxor, 
bakas och bjuds på champagne. Inte konstigt att produkter som hör hem-
ma i köket är populära som gåvor!

Med denna profilkatalog vill vi inspirera och kanske vara grunden till 
att nya gastronomiska stordåd äger rum. Vi bjuder på recept, artiklar 
och notiser som kan avnjutas i lugn och ro samtidigt som årets julklapp 
eller företagspresent väljs ut. Katalogen innehåller ett urval av Sundqvist 
produkter som garanterat kommer att skänka matlagningsglädje i många 
år framöver. Vill du se hela utbudet hittar du det på www.sundqvist.se.

Får vi bjuda på lite
matlagningsglädje?

Vårt kvalitetsarbete har 
 benämningen Sundqvist 
Quality. Arbetet har sin grund i 
företagets DNA och rymmer 
allt från vår miljöpolicy till kvalitets- 
tester av produkter som utförs 
av Sundqvists ambassadörer, 
några av Sveriges främsta kockar 
och vinexperter. Läs mer om 
vårt kvalitetsarbete på sid. 38 »

VÅRA VARUMÄRKEN

Vid större volymer kontakta vår 
innesäljare Mike.

Mike Öberg
Innesälj Profilkunder
mike.oberg@sundqvist.se
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Den första Globalkniven designades i Japan år 1985. Nu precis som då tillverkas Globalkniven av Globals 
egen stålblandning Cromova 18. Kombinationen av ett fantastiskt stål, en exceptionell skärpa och en tid-
lös design gjorde att Globalkniven snabbt blev populär. Först tog proffskockarna kniven till sina hjärtan, 
sedan följde hemmakockarna efter. Idag är Global ett av Sveriges mest omtyckta knivmärken och företa-
get fortsätter att leverera nya, innovativa modeller av köksknivar. Sedan många år tillbaka har Global ett 

nära samarbete med bland annat Svenska Kocklandslaget och Årets Kock.

GLOBALS AMBASSADÖR

Sebastian Gibrand är en riktig tävlingskock med meriter från flera profess- 
ionella tävlingar. Han har varit ledare för Svenska Kocklandslaget och fått 
äran att representera Sverige i Bocuse d’Or, där han vann silver 2019. Samma 
år stod han även som segrare i TV-programmet Kockarnas kamp och fick  
äran att laga den prestigefyllda Nobelmiddagen.

serie: Global  |  art: G-251138 
Knivset G-2, GS-5, GS-1 & GS-38
nu: 2639 kr  |  ord: 3359 kr  min. 4 set

serie: Global  |  art: G-2538
Knivset G-2, GS-5 & GS-38
nu: 1 839 kr  |  ord: 2 479 kr  min. 4 set

serie: Global  |  art: GKS-210 
Sax 21 cm
nu: 639 kr  |  ord: 799 kr  min. 4 st
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serie: Global NI  |  art: GN-004 
Brödkniv, tandad 23 cm
nu: 749 kr  |  ord: 1 039 kr  min. 6 st

serie: Global NI  |  art: GN-006 
Grönsakshacka 18 cm
nu: 769 kr  |  ord: 1 079 kr  min. 6 st

serie: Global NI  |  art: GN-2003 
Knivset GN-007 & GNS-04
nu: 1 279 kr  |  ord: 1 599 kr  min. 4 set

serie: Global NI  |  art: GN-009 
Kockkniv 20 cm
nu: 749 kr  |  ord: 1 039 kr  min. 6 st

serie: Global NI  |  art: GNM-04 
Allkniv, flexibel 16 cm
nu: 649 kr  |  ord: 839 kr  min. 6 st

serie: Global NI  |  art: GNM-07 
Grönsakshacka 15 cm
nu: 649 kr  |  ord: 839 kr  min. 6 st

serie: Global NI  |  art: GNFS-01 
Skalkniv 9 cm
nu: 339 kr  |  ord: 479 kr  min. 6 st

GLOBAL NI

Global Ni är nästa generations Globalkniv. Det är en enkelstålskniv som, 
precis som den klassiska Globalkniven, är tillverkad av Globals egen stål-
blandning Cromova 18. 

Ni-knivarna har blad i orientalisk design. Denna bladform är mycket pop- 
ulär i Asien, eftersom den anses förenkla skärmomenten. Knivbladet är något 
tjockare än bladet på den klassiska Globalkniven. Det har dessutom fått en 
extra slipning för extrem skärpa
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serie: Global |  art: GS-109/AN   
35-års jubileumskniv Santuko, 13 cm
nu: 479 kr  |  ord: 799 kr 

GLOBAL 35 ÅR!

År 1985 fick designern Komin 
Yamada i uppdrag att ta fram en 
helt ny japansk kockkniv. Idag, 35 
år senare, finns det Globalknivar 
i så gott som alla restaurangkök 
och Global har vuxit till att bli ett 
av världens mest populära kniv-
varumärken. För att fira världens 
vassaste 35-åring lanseras tre 
exklusiva jubileumsprodukter.

serie: Global |  art: G-9638109/AN   
35-års jubileumsset 
nu: 1 599 kr  |  ord: 2 559 kr 

serie: Global |  art: G-96/AN   
35-års jubileumskniv Kockkniv, 19 cm
nu: 799 kr  |  ord: 1 199 kr min. 6 st

LIMITERAT ERBJUDANDE
LEV. FR. 16/11
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En stor och miljövänlig nyhet från Global! Skärbrädan G-1010 är en nytänkande 
produkt som är tillverkad av sockerrör. Detta framtidsmaterial kallas även för grön 
plast, eftersom det är tillverkat av en förnyelsebar råvara som också är biologiskt 
nedbrytbar. Brädan har en ren design som mäter hela 53x30 cm, och den handtags-
lösa formen gör att den är enkel att förvara. Perfekt för dagens moderna kök, så väl 

som för framtidens. Grönt är det nya svarta!

THE NEW BLACK

serie: Global |  art: G-1010 
Skärbräda av sockerrör 53x30,5x1,4 cm 
pris: 439 kr
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Yaxell grundades i Seki 1932. Familjefö retaget drivs idag av Takeshi Yamada san, som är fjärde gene- 
rationen knivtillverka re. Seki är känd som den japanska kniv- och svärdtill verkningens huvudstad. Yaxell 

har tagit vara på kunskaperna, som gått i arv i generationer, och i sin tillverkning kombinerar de ny  
teknologi med traditio nellt hantverk. Sedan starten har företaget varit en av Japans ledande knivtillverkare. 

 Knivarnas otroliga skärpa och fascinerande damaskusmönster har gjort dem populära i så väl restaurang-
kök som hos kvalitetsmedvetna hemmakockar. 

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35500 
Kockkniv 20 cm
nu: 1 039 kr  |  ord: 1 279 kr  min. 4 st

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35504 
Grönsakskniv 18 cm
nu: 1 119 kr  |  ord: 1 439 kr  min. 4 st

YAXELLS AMBASSADÖR

Frida Ronge sätter alltid kvalitet i första rummet. När hon skapar sina rätter 
använder hon svenska råvaror och lägger till smaker och tekniker från Japan. 
2013 fick Frida utmärkelsen Årets Rising Star. Sedan dess har det varit en 
spikrak resa till toppen av restaurangvärlden, via restaurang vRÅ i Göteborg 
till de rosade restaurangerna TAK och UNN på hotell At Six i Stockholm. 

BÄST I TEST

AFTONBLADET 2016, 17 & 18
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serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35502 
Allkniv 12 cm
nu: 719 kr  |  ord: 959 kr  min. 4 st

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35500-902
Knivset 2-del
nu: 1 599 kr  |  ord: 2 079 kr  min. 4 set

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35501-703
Knivset 3-del
nu: 1 839 kr  |  ord: 2 959 kr  min. 6 set

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35516 
Allkniv 15 cm
nu: 719 kr  |  ord: 959 kr  min. 4 st

BLACK

FRIDAY-

ERBJUDANDE

lev. fr 1
6/11
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Den prisvinnande serien Zen från Yaxell får nu ett till-
skott i form av en riktigt klassisk kniv – en kinesisk 
hacka. Denna typ av kniv har funnits sedan urmin-
nes tider i Kina, och är den ursprungliga allkniven.

Den finns många varianter på kinesisk hacka, allt ifrån tjocka 
klyvare som passar för styckning till mer slimmade varianter. 
Yaxells hacka drar mer åt det senare, med en tunn och syl-
vass egg. Kniven används i asiatiska kök som en kockkniv, 
och passar allt ifrån precisionsarbete till större uppgifter. Det 
höga bladet gör dessutom att du får väldigt mycket stabilitet 
vid användandet, tillsammans med det välbalanserade skaftet.

Kniven mäter totalt 18 cm, och som de andra modellerna i 
serien Zen består kniven av 37 lager stål. Den har en unik 
hamrad yta och stansad logotyp gjord för hand. Den kinesiska 
hackan bär alltså många likheter med en kockkniv, och är en 
rolig utmaning att bemästra.

För smidig förvaring och transport lanseras nu även kniv-
väskor från Yaxell. De två modellerna har plats för antingen 

åtta eller tio knivar och har ett band som gör att de kan 
bäras över axeln. Facken är placerade på så sätt att knivarna 
ligger stabilt förvarade med skyddande lager, så att dina  
favoritknivar inte kommer till skada.

Kinesisk hacka - Pris: 2 159 kr
Knivväska för 8 knivar - Pris: 399 kr
Knivväska för 10 knivar - Pris: 559 kr

HACKA OCH PACKA MED YAXELL
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Precisionsarbete är som en dans med 
hackan. Som att kärna ur och strimla 

en paprika, där du genom att skära 
av botten och toppen sedan enkelt 

kan avlägsna kärnhuset. 

För att strimla stora objekt som kålhuvuden 
är hackan otroligt praktisk. Det breda 
bladet och den sylvassa eggen gör att du 
lätt kan lägga perfekta snitt, som ger ett 
mandolinliknande resultat.

KINESISKA HACKAN - DEN URSPRUNGLIGA ALLKNIVEN

Tuffare grönsaker som butternut squash är 
ingen motståndare för en kinesisk hacka. 
Det breda bladet gör det enkelt att klyva 
även de största grönsakerna itu, med stabi-
litet som många andra modeller saknar. 

Trots att hackan har sitt ursprung i Kina 
lämpar den sig även för klassiskt franska 

tekniker. Skär morötter julienne, alltså i 
tunna stavar, med hjälp av bladets mång- 

sidighet som klarar dessa finstilta uppgifter.
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ANTAL KNIV-
MODELLER

TJOCKLEK PÅ 
BLADRYGG2

ANTAL
LAGER STÅL

KÄRNSTÅL

HÅRDHETS-
GRAD HRC1

ÖVRIG INFO:

BLAD- 
STRUKTUR

CA. PRIS, 
(KOCKKNIV)

18

GLOBAL
NI

1

Cromova 18

56-58

Alla blad är av 
orientalisk stil 
och handtaget är 
avsmalnande.

De karaktäristiska  
prickarna på 
handtaget är färre 
än Global Classic 
och ofärgade vilket 
ger ett elegant och 
ljust intryck.

Slät

1039,20 kr

19

GLOBAL
SAI

3

Cromova 18

56-58

Varje knivblad är 
individuellt hamrat 
och varje kniv har 
ett unikt utseende. 

Handtaget har en 
ergonomisk design 
för ultimat grepp.

1.5mm - 2.5mm

Hamrad

1439,20 kr

7

Slät

TAMAHAGANE 
SHOKUNIN

1

Mo-V

-

Handtaget med 
tre nitar, inspirerat 
av europeisk 
knivhandtags- 
design. Handtaget 
är tillverkat i 
exklusiv svart 
pakkawood.  
Bladet består av 
högkvalitativt 
Mo-V-stål.

Pakkawood

58

1.2mm - 2mm

1519,20 kr

KNIVGUIDE

89

GLOBAL
CLASSIC

1

Cromova 18

56-58

Ikonisk design-
klassiker med hög 
prestanda.

De karaktäristiska 
Globalprickarna 
ger isolerande 
luftspalt mellan 
handtaget och 
handen vilket ger 
ett behagligt grepp.

1.2mm - 4.7mm

Slät

1119,20 kr

2.0mm - 2.4mm

YTTERSTÅL - SUS410-

HANDTAGS-
MATERIAL 18/10 Stål 18/10 Stål 18/10 Stål

26

Slät

TAMAHAGANE 
SAN

3

VG5

SUS410

Knivarna har ett 
vackert handtag i 
rödbrun Pakka- 
wood, ett material 
som har samma 
oslagbara känsla 
som trä men med 
plastens hygieniska 
egenskaper.

Pakkawood

58-59

0.8 - 2.6mm

1599,20 kr

17

Hamrad

TAMAHAGANE 
SAN TSUBAME

3

VG5

SUS410

Bladet får sitt 
karaktäristiska 
bankade utseende 
genom att endast 
den nedre delen 
slipas. Handtaget 
är tillverkat i svart 
exklusiv Micarta, 
ett vattentåligt och 
hygieniskt material 
som lämpar sig väl 
i köksmiljö.

Micarta

61

1.7 - 2.3mm

1759,20 kr
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TAMAHAGANE 
SAN KYOTO

San Kyoto är en 
exklusiv serie 
knivar. Varje blad 
hamras för hand 
vilket ger varje kniv 
ett unikt utseende. 
I handtaget finns 
en vikt monterad 
som hjälper kniven 
hålla perfekt balans 
oavsett storlek på 
bladet.

YAXELL
ZEN

Zen betyder ”de 
mest hälsosamma 
måltiderna”. Stålet 
som omger kärn-
stålet är tillverkat 
enligt ett hemligt 
recept. Handtaget 
är tillverkat i svart 
Micarta och är 
ihopsatt med två 
nitar.

YAXELL
RAN

Ran betyder ”den 
utmärkta”. Stålet 
som omger kärn-
stålet är tillverkat 
enligt ett hemligt 
recept. Handtaget 
är tillverkat i svart 
Micarta och är 
ihopsatt med två 
nitar.

YAXELL
GOU

Gou betyder ”den 
enastående” på 
japanska. Stålet 
som omger kärn-
stålet är tillverkat 
enligt ett hemligt 
recept. Handtaget 
är tillverkat i svart 
Micarta och är 
ihopsatt med tre 
nitar.

YAXELL 
SUPER GOU

Super Gou är en 
dyrgrip bestående 
av ett knivblad, 
med ett impone-
rande antal lager 
stål, i vacker damas-
kusdesign. Bladet är 
tillverkat i rödsvart 
canvas-micarta och 
ihopsatt med tre ni-
tar. Ett funktionellt 
konstverk!

YAXELL SUPER
GOU YSPILON

18

Slät

63

VG5

SUS410

Micarta

59-60

1.4 - 2.0mm

3199,20 kr

12

Hamrad

37

VG10

Hemligt recept

Micarta

61

1.9 - 2.1mm

1279,20 kr

18

Damaskus

69

VG10

Hemligt recept

Micarta

60-62

1.6 - 2.6mm

1679,20 kr

16

Damaskus

101

SG2

Hemligt recept

Micarta

62-64

1.8 - 2.3mm

2799,20 kr

16

Damaskus

161

SG2

Hemligt recept

Micarta

63

1.8 - 2.3mm

3439,20 kr

3

Damaskus

193

SG2

Hemligt recept

Micarta

63

1.8 - 2.3mm

5999,20 kr

Yaxells tradition av 
smideskonst gör sig 
tydligt påmind i Su-
per Gou Ypsilon. En 
vällagrad knivserie 
som kombinerar de-
sign och funktion till 
perfektion. Bladen 
i damaskusdesign 
har en gravyr som 
betyder ”Super Gou 
Samurai Spirit”.

YAXELL
YO-U

YO-U betyder 
stjärna på japanska
och är Yaxells enda 
serie med ljust
handtag i pak-
kawood. Knivbla-
det är mattblästrat 
och har en blank-
polerad egg, vilket 
skapar en vacker 
effekt på bladet.

5

Slät

3

VG10

Hemligt recept

Pakkawood

61

1.5 - 2.0mm

1279,20 kr

1) HRC är ett mått på stålets hårdhet. Knivstål ligger runt 52-64 HRC. Högre värde = hårdare stål. Ett hårt stål ger högre skärpa men är skörare och i skötsel av kniven krävs det mer för att slipa upp skärpan igen. En kniv med mjukt 
stål är inte lika skrap men är mer flexibel och skärpan är lätt att underhålla. 2) Tjockleken på bladryggen varierar beroende på knivmodellerna inom serien. Global Classic har exempelvis helsmidda modeller som har grövre tjoclek.
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Scanpan grundades 1956 och har sitt säte utanför Århus i Danmark. I sortimentet finns stek- och kokkärl 
av alla dess slag, allt från belagda pannor av återvunnen aluminium till kopparpläterade sauteuser och 

långpannor. Scanpan ligger alltid i framkant när det gäller att ta fram nya, banbrytande produkter. Till-
verkningen sker i en högteknologisk fabrik med ett tydligt kvalitets- och miljöfokus. Scanpans stekpan-

nor har prisats i produkttester och hjälpt kockar att vinna prestigefulla tävlingar, såsom SM, EM och VM 
i matlagning. Scanpan är en stekare i världsklass, helt enkelt! 

serie: Scanpan TechnIQ  |  art: SP-54002200
Stekpanna 22 cm
nu: 959 kr  |  ord: 1 199 kr  min. 4 st

serie: Scanpan TechnIQ  |  art: SP-54003000
Stekpanna 30 cm
nu: 1 599 kr  |  ord: 1 279 kr  min. 4 st

serie: Scanpan TechnIQ  |  art: SP-54203008
Traktörpanna 26 cm
nu: 1 839 kr  |  ord: 2 399 kr  min. 2 st

SCANPANS AMBASSADÖR

Thomas Sjögren har trots sin ugna ålder en imponerande meritlista. Som 
junior tog han silver i Nordiska Mästerskapen 2013 och Culinary World Cup 
2014. Han har också arbetat på flera framstående restauranger såsom Salt & 
Sill, Thörnströms Privata Rum och Swedish Taste. Idag driver han Skärets 
Krog på Smögen. Thomas vann Årets Kock 2015 och Kockarnas kamp 2018 
och blev, i båda tävlingarna, den yngsta segraren någonsin.
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serie: Scanpan Impact  |  art: SP-71002800
Stekpanna 28 cm
nu: 559 kr  |  ord: 719 kr min. 4 st

serie: Scanpan ProIQ  |  art: SP-68002803
Stekpanna 28 cm
nu: 1 039 kr  |  ord: 1 279 kr min. 4 st

serie: Scanpan Impact  |  art: SP-71070000
Grytset 3-del
nu: 1 359 kr  |  ord: 1 759 kr min. 4 set

serie: Scanpan ProIQ  |  art: SP-68002003
Stekpanna 20 cm
nu: 799 kr  |  ord: 959 kr min. 4 st

BÄST I T
EST

AFTONBLADET 2018

ÅTERVUNNEN LYCKA

Återvinning, hållbarhet och miljö är några av nyckelorden i Scanpans till-
verkning. I Scanpans värld finns det inget som heter ”slit och släng”. Deras 
populära non-stick-pannor tillverkas lokalt i Danmark och grunden till stek-
pannorna utgörs av återvunnen aluminium. 

När stekpannan har gjort sitt, efter år av trogen tjänst, kan du alltså återvinna 
den till en ny panna i Scanpans fabrik.

BÄST I TEST
AFTONBLADET 2018
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En serie för de kräsna och kräv- 
ande! Det senaste tillskottet 
från Scanpan är HaptIQ, som 
kombinerar en lyxig finish 

med hög prestanda. Med blankpolerad 
utsida och beläggningen Stratanium+ 
är den det bästa av två världar – stil och 
funktion.

Beläggningen Stratanium+ har tagits fram 
tillsammans med professionella kockar i 
otaliga tester. Det är non-stick utan kom-
promisser som klarar av tempot och slitet 
i ett restautangkök. Den är helt fri från 
de farliga ämnena PFOA och PFOS och 
kombinerar det slitstarka från en gjut-
järnspanna med användarvänligheten hos 
en non-stick, som att de är väldigt enkla att 
rengöra. Scanpan var först i världen med 
att skapa denna typen av giftfria belägg-
ning, och har i sitt dna att alltid skapa de 
bästa och mest säkra innovationerna.

Själva kroppen består av fem lager rost-
fritt stål varvat med aluminium, och är 
densamma som hos den testvinnande 
serien CTX. Den fungerar på alla typer 
av värmekällor och är ugnssäker upp till 
260 grader. Detta kombinerat med non-
stick beläggningen gör att du enkelt kan 
steka känsliga råvaror för att sedan laga 
färdigt dem i ugnen.

HaptIQ presterar alltså på högsta nivå, 
både funktionsmässigt och till utseendet. 
Den blankpolerade utsidan har en spegel- 
effekt som ger en lyxig känsla, utöver lyxen 
som redan finns i att vara ett redskap i 
världsklass.

STRATANIUM+
Stratanium+ är hårdare än stål, 
och den revolutionerande belägg-
ningen framtagen av Scanpan 
för otroliga resultat i köket. Den 
unika ytan höjer ribban för vad en 
non-stick panna klarar av, och är 
dessutom enkel att rengöra.

SCANPAN HAPTIQ
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Stekpanna 28 cm - Pris: 1 439 kr Traktörpanna med lock 28 cm - Pris: 1 999 kr

Kastrull med lock, 1,8 l - Pris: 1 439 kr Gryta med lock, 4,8 l - Pris: 1 999 kr
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Säg hejdå till överstekt torsk, torr 
kyckling och stabbig äggröra! 
Här delar Scanpans ambassadör 
Thomas Sjögren med sig av sina 

bästa tips för att lyckas med stekningen.

En belagd panna är att föredra när du 
steker känsliga råvaror, såsom fisk och 
grönsaker, medan en rostfri panna klarar 
höga temperaturer bättre. 

torsk: När du ska tillaga torsk, välj fisk med 
skinnet kvar. Det gör att filén håller ihop 
bättre och det ger fisken en god krispig 
stekyta. Stek fisken i en skvätt olja med  
skinnet nedåt i en belagd panna. När skinnet 
fått en bra stekyta, tillsätt smör, vänd fisken 
och ställ in pannan i ugnen. Vid 42 grader 
har den ett perfekt litet tuggmotstånd och 
en kärna som skiftar i pärlemor.

kyckling: Välj en filé med skinn. Här 
sitter mycket av smaken! Torka av kyck-
lingen och lägg den med skinnet nedåt i 
en medelvarm stekpanna. Bryn i olja och 
tillsätt sedan vitlök, rosmarin och smör 
som öses över kycklingen. Laga klart i 
ugnen till en innertemperatur på ungefär 
63 grader. Ta ut kycklingen och låt vila 
i minst 10 minuter. Då stannar saften i  
köttet och filén blir saftigare. 

ägg: Äggröra, omelett, eller stekt ägg  
- oavsett variant så är konsistensen nyckeln 
till att lyckas. För att äggröran och omeletten 
ska bli så där härligt krämiga ska äggen 
tillagas långsamt på medelvärme i en  
belagd panna. När det gäller stekt ägg kan 
du steka i en obelagd eller rostfri panna. 
Om du vill att ägget ska bli riktigt krispigt 
ska du steka på hög temperatur och då är 
en rostfri stekpanna att föredra.

NY SLITSTARK WOK
Serien TechnIQ utökas med 
en wokpanna! Pannans slit-
starka beläggning Stratanium+ 
är perfekt för mat som ska 
lagas på hög värme.

Pris: 2 399 kr

ROSTFRITT VS NONSTICK
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BELAGD ROSTFRI

FAKTA
En belagd stekpanna är mångas favorit i köket. 
Beläggningen gör att pannan är lätt att steka i, 
inget bränns fast och den är lätt att rengöra. Välj en 
belagd stekpanna när du ska steka råvaror som ska 
tillagas varsamt, är vätskebaserade eller när du vill 
ha en fettsnål tillagningsmetod. 

LÄMPLIG FÖR:
•  Fisk
•  Skaldjur
•  Grönsaker 
•  Äggröra & Omelett
•  Såsbaserade rätter, exempelvis köttfärssås

FAKTA
En rostfri stekpanna är en slitvarg i köket och 

med rätt skötsel kan den hålla en livstid. Välj en 
obelagd stekpanna när du vill hetta upp stekpannan 
snabbt eller när du behöver tillaga rätter på hög 

värme. Scanpans obelagda stekpannor ger en 
perfekt stekyta. För extra bekvämlighet tål de 

även att rengöras i diskmaskin.

LÄMPLIG FÖR:
•  Kött
• Fågel 

• Stekt ägg
• Karamelliserad lök

• Rätter som kräver mycket matfett
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Zassenhaus anses vara en av världens bästa kvarntillverkare. I Sverige har kryddkvarnarna blivit mycket 
populära i både restaurang- och hemmakök. En Zassenhauskvarn är bara en vanlig kvarn – tills du provat 

den. Det som verkligen utmärker kvarnen är känslan och den höga kvaliteten. Malverket är hårdare än 
stål och nästintill omöjligt att slita ut. Det går till och med att mala grus i kvarnen, även om det inte är 

något vi gärna rekommenderar. Samtliga kvarnar har malverk med 25 års garanti.

ZASSENHAUS AMBASSADÖR

Louise Johansson vann första omgången av Sveriges Mästerkock 2011 och har 
sedan dess arbetat med mat. Hon skrivit flera kokböcker samt jobbat på finkrogar 
såsom Salt & Sill och Upperhouse. Hennes matlagning grundar sig i den svenska 
husmanskosten, men bjuder alltid på en välkryddad twist. 

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-921851
Pepparkvarn matt svart/guld 25 cm
nu: 479 kr  |  ord: 639 kr  min. 6 st

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-921852
Pepparkvarn matt vit/guld 25 cm
nu: 479 kr  |  ord: 639 kr  min. 6 st

serie: Zassenhaus Aachen  |  art: Z-035063 
Pepparkvarn akryl 18 cm
nu: 279 kr  |  ord: 359 kr  min. 6 st
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KVARNEN SOM MAL 
OCH MAL…

Det finns keramiska malverk och 
så finns Zassenhaus patenterade 
keramiska malverk Ceraplus! Det 
ställbara malverket är tillverkat 
i härdad keramik – världens 
hårdaste material efter diamant – 
och är nästintill omöjligt att slita 
ut. Det går till och med att mala 
grus i kvarnen, även om det inte är 
något som rekommenderas. 

Med hjälp av det ställbara mal-
verket väljer du själv när du vill 
ha finmalt, grovmalt eller mitt 
emellan.

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-055405 
Brödskärb. 42x28x2cm akacia
nu: 319 kr  |  ord: 399 kr  min. 6 st

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-050882
Brödskärb. 42x28x2cm rubberwood
nu: 239 kr  |  ord: 319 kr  min. 6 st

serie: Zassenhaus Berlin  |  art: Z-SET01
Kvarnset svart & vit 18 cm
nu: 639 kr  |  ord: 958 kr  min. 6 set

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-SET03
Kvarnset svart- & vit/rfr 15 cm
nu: 639 kr  |  ord: 878 kr  min. 6 set
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Serien Berlin från den tyska kvarn- 
tillverkaren Zassenhaus har fått tre nya 
utstyrslar – olivträ, gjutjärn och genom-

skinlig akryl.

Berlin är en av Zassenhaus mest populära 
serier, med en klassisk design och det  
ledande malverket i härdad keramik. 
Malverken har sex olika inställningar, 
från finmalet till grovt som gör det enkelt 
att krydda med precision. Allt du behöver 
göra är att välja favoritfärg och material på 
själva kvarnen för att uppnå fantastiska 

resultat.

18 cm, pris från: 439 kr
24 cm, pris från: 479 kr

KVARNARNAS 
NYA KLÄDER
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KOLL PÅ KORNEN

Den som någonsin fyllt på en krydd-
kvarn vet att de små kornen inte är lätta 
att styra över. För att eliminera spill och 
göra påfyllningen smidigare än någonsin 
lanserar nu Zassenhaus den här påfyll-

ningstratten i rostfritt stål. 

Pris: 71 kr

TID FÖR MATLAGNING

Tajming är som bekant viktigt i matlagning och 
bakning. En perfekt måltid kan förstöras på någon 
minut, så gör dig själv en tjänst och ta hjälp av en timer. 
Nu finns de i tre nya färger – petrol, olive och navy. 

Pris: 159 kr
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Kan du konsten att krydda rätt? 
Att välja en krydda som passar 
till din maträtt är självklart 
viktigt – men det är också vik-

tigt att välja rätt grovlek.

Laga ett recept av Louise Johansson, 
Zassenhaus ambassadör och finalist i 
Årets Kock 2019, så kommer du att 
märka skillnaden mellan finmalen och 
grovmalen krydda. Recepten är en jor-
därtskockssoppa med picklat äpple samt 
en ugnsbakad lax med fänkålsslaw.

Kryddningen må vara en liten del av 
matlagningen, men den gör stor skillnad 
för helheten. På samma sätt som grova 
kryddkorn kan förstöra upplevelsen av 
en slät soppa kan en pepparbiff med rätt 
”crunch” få smaklökarna att dansa.

Med en Zassenhauskvarn är det enkelt 
att krydda rätt. Kvarnen har sex olika in-
ställningar, från finmalet till grovmalet, 
som hjälper dig att anpassa kornstorlek 
efter maträtt.

I de här recepten pratar Louise mest om 
storleken på olika pepparkorn, men även 
storleken på salt är viktig för en maträtt. 
Precis som att flingsalt inte hör hemma i 
pastavatten är det inte så roligt med fin-
malet salt från en kvarn för att sätta den 
sista touchen på något du ska servera.

Välj då istället en grövre inställning, som 
skapar mer struktur och smak. Och kom 
ihåg att inte behandla salt och peppar 
som jämlikar när du lagar mat. Saltet är 
där för att förhöja smakerna, och pep-
parn är där för att bidra med sin egen. På 
olika villkor, och i olika storlekar!

LOUISE JOHANSSON
Karriären började i programmet 
Sveriges Mästerkock, där hon 
vann den första upplagan år 
2011. Hon har skrivit kok-
böcker och jobbat på finkrogar 
samt stod som enda kvinna 
som finalist i Årets Kock 2019.

KRYDDA RÄTT RÄTT RÄTT
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SÅ VÄLJER DU KORNSTORLEK
Finmalet eller grovmalet? Du kan enkelt ställa in önskad 
kornstorlek genom att skruva på ett vred i botten på 

din Zassenhauskvarn.

1 2

3 4

5 6

Kvarnens finaste inställning. 
Passar till rätter där du vill att 

kryddan ska ge smak, men 
inte synas.

Ett bra val till såser, puréer 
och andra rätter där kryddan 

ska smälta ihop med resterande 
ingredienser.

Perfekt när du vill ha en jämn 
fördelning av kryddan, till 

exempel i en omelett, pastasås 
eller risotto.

Ett utmärkt val till bordskryddan. 
Några drag med kvarnen för- 
höjer nästan vilken rätt som 

helst.

Grovmalen krydda ger dig både 
smak och textur. Passar bra 

till exempelvis marinader och 
sallader.

Väljs vid tillfällen då du vill att 
kryddan ska sticka ut. Det 
självklara valet till en saftig 

pepparbiff.
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Druvsorten är en av de viktigaste faktorerna för hur ett vin doftar och smakar. Vad som också är avgöran-
de för vinupplevelsen är i vilket glas vinet avnjuts. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans 

bästa egenskaper och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Riedel har arbetat med att ta fram 
druvspecifika vinglas i nära 50 års tid och är idag helt marknadsledande på området. För sommelierer och 

vinkännare världen över är Riedelglasen ett måste. 

serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/67-1
Vinum Pinot Noir 4-pack
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr min. 4 set

serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/15-1
Vinum Riesling 4-pack
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr min. 4 set

serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/0-1
Vinum Cab/Merlot 4-pack
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr min. 4 set

RIEDELS AMBASSADÖR

Jens Dolk är en krögare och vinexpert som har jobbat med mat och dryck i 
större delen av livet. Han syns ofta i TV och tidningar, där han delar med sig 
av sin gedigna vinkunskap. I många år frilansade Jens som vinskribent. Idag 
driver han restaurang K-Märkt i Stockholm tillsammans med sina två kom-
panjoner. Då och då öppnar han även upp sitt vardagsrum för den populära 
Hemmakrogen.

4-PA
CK 4-PA

CK
4-PA

CK
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serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/48-1
Vinum Champ. cuvée prestige 4-pack
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr min. 4 set

serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/58-1
Vinum Champagne 4-pack
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr min. 4 set

serie: Riedel Veritas |  art: R-7449/90 
Veritas set, 8 för 6, 6449/0,15,07,97
nu: 1 559 kr  |  ord: 2 076 kr min. 1 set

4-PA
CK

serie: Riedel Performance  |  art: R-5884/15
Performance Pinot Noir 4-pack
nu: 783 kr  |  ord: 1038 kr min. 4 set

serie: Riedel Performance  |  art: R-5884/15
Performance Riesling 4-pack
nu: 783 kr  |  ord: 1038 kr min. 4 set

8-PA
CK

4-PA
CK

4-PA
CK

4-PA
CK



28

serie: Riedel Drink Specific  |  art: R-6417/03
Fizz, 2-pack
nu: 239 kr  |  ord: 303 kr min. 6 set

serie: Riedel O  |  art: R-5414/67
Gin set 4-pack
nu: 439 kr  |  ord: 519 kr min. 4 set

4-PA
CK

serie: Riedel Drink Specific  |  art: R-6417/05
Nick & Nora, 2-pack
nu: 239 kr  |  ord: 303 kr min. 6 set

serie: Riedel Drink Specific  |  art: R-6417/04
High ball, 2-pack
nu: 239 kr  |  ord: 303 kr min. 6 set

serie: Riedel Drink Specific  |  art: R-6417/06
Sour, 2-pack
nu: 239 kr  |  ord: 303 kr min. 6 set

serie: Riedel Drink Specific  |  art: R-6417/02
Rocks, 2-pack
nu: 239 kr  |  ord: 303 kr min. 6 set

serie: Riedel Drink Specific  |  art: R-6417/01
Neat, 2-pack
nu: 239 kr  |  ord: 303 kr min. 6 set

PISCO SOUR

Pisco Sour är en klassisk, sydameri-
kansk cocktail. Drinken är sötsyrlig 
och har ett härligt äggviteskum på 
toppen. Du skakar den på samma 
sätt som en Whisky Sour. 

Pisco Sour (1 portion)
8 cl pisco
4 cl citronjuice
4 cl sockerlag
1 äggvita
Några droppar Angostura bitter

Gör så här:

Fyll ett sourglas med is. 

Häll pisco i en shaker. Tillsätt 
citronjuice, sockerlag, några isbitar 
och äggvita. Skaka ordentligt.

Töm glaset på is. Häll drinkbland-
ningen i glaset och garnera med 
några droppar Angostura bitter. 
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Brutal funktionalitet som tar 
vinets smaker och aromer 
till nya höjder. Så beskriver 
Winewings skapare, Georg 

Riedel, den nya serien av druvspecifika 
vinglas från familjeföretaget. Georg har 
arbetat med att utforma glas i 47 år och 
tillhör den tionde generationen i släkten 
Riedel som för traditionen vidare. Under 
åren har det blivit många modeller, men 
sommaren år 2018 blev startskottet för 
en riktigt nytänkande bana för honom.

Winewings föddes då ur en förfrågan från 
en kund om att skapa det perfekta glaset 
för Cabernet Sauvignon. Georg tog ut-
maningen på största allvar och valde att 
tänka utanför boxen för den traditionella 
formen på vinglas. Funktionen i glaset 
skulle få gå först, inte fasta idéer om hur 
vinglas vanligtvis ser ut. Genom otaliga 

tester under 12 månader med provsmak-
ningar och justeringar föddes till slut 
formen för Winewings, som blev en hel 
serie för sju av de mest populära druvorna.

Det kurviga glaset med stor, platt botten 
påminner om en flygplansvinge och är vad 
som gav serien sitt namn. Den breda for-
men ger vinet maximal kontaktyta med syre 
vilket förstärker aromernas egenskaper som 
aldrig förr. För att sedan passa optimalt för 
de olika druvornas karaktär svängdes glaset 
ytterligare. Designen är även nytänkande 
på så vis att den framhäver vinets mineral- 
iska sidor mer än de fruktiga, vilket annat 
är klassiskt. Ett glas för den som föredrar  
viner med mycket djup och komplexitet 
helt enkelt, och som förstår vikten av aromer 
för dryckesupplevelsens helhet. 

Pris: 279 kr/st

LUFT UNDER VINGARNA
Karaffen i kollektionen är en re-
kreation av modellen Swan från 
2008. Den uppdaterade design- 
en är något smalare, har bättre 
grepp och en ljuslila strimma 
som löper genom kristallen. 

 Pris: 4 159 kr

WINEWINGS LYFTER VINET
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NJUTNING TILL MAX!
Vinglas som siktar mot skyarna! Den nya serien 

Max har tagit maskintillverkade glas till en ny nivå 
i vad som kan åstadkommas tekniskt. Med sina 

långa stammar skapar de en extra lyxig känsla för 
Cabernet, Riesling och Champagne.

Namnet Max kommer från maximum, vilket står 
för den tekniskt skickliga tillverkningen. Själva 

designen är inspirerad av rosorna med höga stammar 
som växer vid fabriken i Kufstein där Riedels glas 

tillverkas. Det ger en känsla av elegans när man 
dricker ur dem, för vad är mer elegant än en enkel 

lång röd ros? 

Pris: 359 kr/st

GYLLENE TID FÖR BUBBEL
Champagneglaset med stam i guld är den nya 
kronan på verket i Riedels serie Performance. 
Det blir i sig ett konstverk i vilken dukning det 
än presenteras i och mäter hela 32,5 cm. Glaset 
har samma ikoniska optiska kupa som Riedels 
Performance-serie för en förhöjd doftupplevelse.

Med sin exklusiva känsla är det här glaset optimalt 
för fräsch och torr champagne. Formen på kupan 
framhäver fruktigheten i vinet, samtidigt som det 
balanserar syra. Perfekt för de viktiga tillfällena i 
livet när man vill förhöja alla sinnen.

Pris: 1 439 kr/st
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Pulltex produkter är mycket populära världen över, tack vare sina smarta funktioner och sin genomgående 
 höga kvalitet. I det breda sortimentet finns flasköppnare, vinkaraffer, vinluftare och andra praktiska 

dryckestillbehör. Pulltex mest kända produkt är vinöppnaren Pulltaps, vars patenterade hävarm garanterar 
att du får med hela korken när du öppnar vinflaskan. Det är ingen slump att de allra flesta sommelierer 

använder sig av just denna vinöppnare. 

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-507-00
AntiOx WineStopper
nu: 183 kr  |  ord: 239 kr min. 12 st

PULLTEX AMBASSADÖR

Jens Dolk är en krögare och vinexpert, som har jobbat med mat och dryck i 
större delen av livet. I många år frilansade Jens som vinskribent. Idag driver 
han restaurang K-Märkt i Stockholm tillsammans med sina två kompanjoner. 
Då och då öppnar han även upp sitt vardagsrum för den populära Hemma-
krogen.

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-131-00
Pulltaps Colour vinöppnare, svart
nu: 207 kr  |  ord: 263 kr min. 6 st

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-119-941-01
Twist champagne stopper, svart
nu: 71 kr  |  ord: 95 kr min. 12 st
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serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-141-00 
Pulltaps Classic vinöppnare, guld
nu: 279 kr  |  ord: 359 kr min. 6 st

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-140-00 
Pulltaps Classic vinöppnare, silver
nu: 279 kr  |  ord: 359 kr min. 6 st

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-142-00
Pulltaps Classic vinöppnare, graphite
nu: 279 kr  |  ord: 359 kr min. 6 st

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-224-00
3-del set drinksil, shaker & måttkopp
nu: 399 kr  |  ord: 503 kr  min. 4 set

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-403-00
Vinglasborste med handtag
nu: 103 kr  |  ord: 127 kr min. 12 st
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LÄTT ÅTERVUNNET
Enligt Statistiska Centralbyrån 
återvann svenskarna 82% av 
pappersmaterialet vi konsum- 
erade år 2018. Det är en stor 
skillnad från plast, borträknat 
PET-flaskor, där andelen som 
återvanns bara var 46%.

Ett stort avtryck på vinupp-
levelsen, ett litet avtryck på 
planeten. Från och med nu 
hittar du Pulltex sortiment i 

nya, klimatsmarta förpackningar. Pulltex 
produkter är av hög kvalitet som håller 
länge. Med de nya förpackningarna drar 
de även sitt strå till stacken för att bidra 
till en mer hållbar värld.

De nya förpackningarna är tillverkade 
helt i pappersmaterial, till skillnad från 
de tidigare som var i plast. Hela Pulltex 
sortiment omfattas av bytet. Människor 
har idag blivit mer måna om att välja bort 
förpackningar i plast, och kännedomen av 
att papper är enklare att återvinna än plast 
blir mer och mer utbredd.

Så har dock inte alltid varit fallet. Till 
exempel så uppfanns plastpåsen av den 

svenska ingenjören Sten Gustaf Thulin 
år 1959 som ett då miljövänligt alternativ 
till papperspåsar. Då sågs skogsskövling 
som ett av de största miljöhoten, och 
Thulins idé med plastpåsar gick ut på att 
de var enklare att återanvända fler gånger 
än dess motsvarighet i papper.

Idag vet vi bättre. Oljebaserade produkter 
i plast masstillverkas för engångsanvänd-
ning som sällan återvinns, och medan 
plast har bidragit med många framsteg 
vi inte skulle klara oss utan idag står det 
fortfarande klart att papper till en majo-
ritet är ett bättre alternativ. Som i Pulltex 
fall, där de stabila verktygen de förser 
vinälskare med över hela världen nu kan 
köpas med ännu bättre samvete.

PULLTEX PACKAR OM!
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STILREN KYLNING
De nya champagne- och vinkylarna från Pulltex 

kommer i två olika utföranden, svart och vitt med 
en dekorativ kant i guld. På insidan har kylarna en 

konstruktion som håller innehållet svalt, och formen 
gör att de står stabilt trots sitt lättviktsmaterial.  

Pris: 231 kr

DRAGHJÄLP FÖR GAMLA KORKAR
En del äldre viner har ofta problemet att deras 
naturkork med tiden tappar sin struktur. Detta gör 
dem extra känsliga när vinet väl ska öppnas, och en 
klassisk öppnare är inte alltid rätt verktyg.

En cork puller är betydligt försiktigare, och genom 
att kila ned den i flaskhalsen sätter du tryck på kor-
ken utan att behöva gå in i den. När du sedan drar 
upp den varsamt behöver du inte riskera att korken 
inte hänger med hela vägen ut. 

Pris: 95 kr
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R-1234/0
R-1234/07
R-1234/15
R-1234/28
R-1234/33
R-1234/41
R-1234/97
R-2007/02S1
R-4994/28G
R-1423/0
R-1423/28
R-1423/15
R-4400/58

SP-6001002003
SP-6001002403
SP-6001002803
SP-6001102800
SP-6001231600
SP-6001252400
SP-54303000
SP-93591803

P-109-630-00
P-109-631-00
P-119-945-00

Z-023367
Z-023374
Z-023381
Z-023398
Z-023435
Z-023442
Z-023459
Z-023466
Z-035674
Z-035681
Z-071818
Z-071825
Z-071832
Z-036992

G-1010
G-96/AN

Y-35519
Y-37710
Y-37708

Winewings Cabernet Sauvignon, 1-pack
Winewings Pinot Noir, 1-pack
Winewings Riesling, 1-pack
Winewings Champagne, 1-pack
Winewings Sauvignon Blanc, 1-pack
Winewings Syrah, 1-pack
Winewings Chardonnay, 1-pack
Winewings Karaff
High Performance Champagne
Max Cabernet Sauvignon, 1-pack
Max Champagne, 1-pack
Max Riesling, 1-pack
Sommeliers Champagne, 1-pack

HaptIQ Stekpanna 20 cm
HaptIQ Stekpanna 24 cm
HaptIQ Stekpanna 28 cm
HaptIQ Traktörpanna med lock 28 cm
HaptIQ Kastrull med lock 1,8 l
HaptIQ Gryta med lock 4,8 l
TechnIQ Wok 30 cm
Classic underlägg m magnet i bambu

Vinkylare m avtagbar gel, svart/guld
Vinkylare m avtagbar gel, vit/guld
Cork puller

Berlin Pepparkvarn olivträ 18 cm
Berlin Saltkvarn olivträ 18 cm
Berlin Pepparkvarn olivträ 24 cm
Berlin Saltkvarn olivträ 24 cm
Berlin Pepparkvarn svart g jutjärnsimitation 18 cm
Berlin Saltkvarn svart g jutjärnsimitation 18 cm
Berlin Pepparkvarn svart g jutjärnsimitation 24 cm
Berlin Saltkvarn svart g jutjärnsimitation 24 cm
Berlin Pepparkvarn rfr/akryl 18 cm
Berlin Saltkvarn rfr/akryl 18 cm
Timer "Speed", olive
Timer "Speed", petrol
Timer "Speed", navy
Påfyllningstratt för kryddor

Skärbräda av sockerrör
Kockkniv 19 cm olivslipad jubileumskniv

Zen Kinesisk hacka 18cm 
Knivväska för 10 knivar
Knivväska för 8 knivar

279 kr
279 kr
279 kr
279 kr
279 kr
279 kr
279 kr

4159 kr
1439 kr
359 kr
359 kr
359 kr
599 kr

1039 kr
1199 kr

1439 kr
1999 kr
1439 kr
1999 kr
2399 kr

199 kr

231 kr
231 kr
95 kr

799 kr
799 kr
1119 kr
1119 kr
439 kr
439 kr
479 kr
479 kr
479 kr
479 kr
159 kr
159 kr
159 kr

71 kr

439 kr
799 kr

2159 kr
399 kr
559 kr

RIEDEL

SCANPAN

PULLTEX

ZASSENHAUS

GLOBAL

YAXELL

NYHETER
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BENRINER
filip poon är 
Mästerkocks- 
deltagaren som 
tog TV-juryn med 
storm 2015. Sedan 
dess har det hänt 
mycket i Filips 
karriär. Han har 
arbetat på den  
rosade restaurangen 
Winterviken, tagit 
OS-guld med 
Stockholm Culinary 
Team och driver 
numera sin egen 
YouTubekanal. 
Filip är en mat- 
inspiratör av rang!

SUNDQVIST QUALITY
Vårt kvalitetsarbete har benämningen Sundqvist 
Quality. Kvalitetsarbetet har sin grund i företagets  
dna och rymmer allt från vår miljöpolicy till kvalitets- 
tester av produkter som utförs av Sundqvists  
ambassadörer, några av Sveriges främsta kockar  
och vinexperter. 

SUNDQVISTS KÄRNORD: 
ORIGINALPRODUKTER 
Vi handlar bara med originalprodukter som är  
originalkoncept direkt från den ursprungliga 
tillverkaren. Vi arbetar nära våra leverantörer och 
engagerar oss i produktutveckling och handplockar de 
produkter som går i linje med vårt kvalitetsarbete.

PREMIUMKVALITET 
Våra produkter är utprovade och kvalitetsbestämda 
av yrkeskockar och vinexperter och testas hårt i 
professionella miljöer innan vi tar in dem i vårt 
sortiment. Svenska Kocklandslaget är en nära  
samarbetspartner och våra varumärken representeras 
av ambassadörer från Sveriges kock- och restaurangelit. 

TRYGGHET 
Ett köpt från oss ska vare ett bekymmersfritt köp. 
Självklart omges alla våra produkter av branschle-
dande garantier. Om du inte finner den produkt, 
från våra varumärken, du söker i din butik kan den 
beställas och vara på plats inom några dagar. 

MILJÖ 
Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och 
vår verksamhet eftersträvar ett omfattande miljötänk 
i alla led.

ENGAGEMANG 
Sundqvist är ett svenskt familjeföretag i tredje 
generationen. Ända sedan starten 1963 har högsta 
kvalitet och engagemang varit de centrala begreppen 
i verksamheten. När du köper en produkt från oss 
kommer en relation med på köpet.

GLOBAL
sebastian gibrand är 
en riktig tävlings-
kock. Förutom en 
seger i Kockarnas 
kamp 2019 har 
han även meriter 
från flera inter- 
nationella tävlingar. 
Han har varit 
ledare för Svenska 
kocklandslaget och 
har representerat 
Sverige i Bocuse 
d’Or. 2019 kom 
han tvåa - 2021 
siktar han på guld.
Sebastian var också 
Nobelkock 2019.
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SCANPAN
thomas sjögren 
har en impo- 
nerande meritlista. 
Som junior tog 
han silver i Nord-
iska mästerskapen 
2013 och Culinary 
World Cup 2014. 
Idag driver han 
flera krogar på 
västkusten. Thomas 
vann Årets Kock 
2015 och Kock-
arnas kamp 2018 
och blev, i båda 
tävlingarna, den 
yngsta segraren 
någonsin.

YAXELL
frida ronge är 
landets prisade 
crosskitchenstjärna 
som experiment- 
erar med asiatiska 
smaker och svenska 
råvaror tills de  
når perfektion. 
Frida tilldelades 
White Guides 
pris ”Årets Rising 
Star” 2013 och 
hon har även tagit 
hem silvermedalj  
i världsmäster- 
skapet Seven 
Sushi Samuraj.

TAMAHAGANE
stefan karlsson 
blev Årets Kock 
1995, har varit med 
i Svenska Kock-
landslaget och 
hans restauranger 
har belönats 
med stjärnor i 
Guide Michelin. 
Stefan är också 
invald i Visitas 
Hall of Fame för 
en enastående, 
exceptionell och 
bestående insats 
för branschen.

ZASSENHAUS
louise johansson 
blev den första att 
ta hem segern i 
Sveriges Mäster- 
kock och har 
sedan 2011 skaffat 
sig restaurang- 
erfarenhet på flera 
finkrogar. Hon 
syns ofta lagandes 
mat i olika TV- 
program. Louise 
har skrivit flera  
kokböcker med  
recept som kryddar
vardagen med det 
lilla extra.

PULLTEX
& RIEDEL
jens dolk är 
sommelieren och 
krögaren som  
älskar både vin 
och mat. Han 
brinner för att 
utbilda om vin på 
ett lättillgängligt 
och inspirerande 
sätt, något som 
märks tydligt i de 
vin- och matböcker 
han skrivit. 
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