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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. 22 »

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.

serie: Global  |  art: G-2   
Kockkniv 20 cm
nu: 879 kr  |  ord: 1 119 kr

serie: Global  |  art: G-9   
Brödkniv 22 cm tandad
nu: 879 kr  |  ord: 1 119 kr

GLOBALS AMBASSADÖR

Edin Dzemat är ett energiknippe med många järn i elden. 2013 utsågs han till 
Årets Werner, 2013–2015 var han lagkapten för Svenska kocklandslaget och 
2014 ledde han laget till ett silver i VM i matlagning. Två år senare stod Edin 
som segrare i TV-programmet Kockarnas kamp. Parallellt med tävlandet har 
Edin arbetat som gastronomisk ledare på Kosta Boda Art Hotel i Småland.

serie: Global  |  art: G-21   
Filékniv 16 cm flexibel
nu: 879 kr  |  ord: 1 119 kr
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serie: Global  |  art: GS-5 
Grönsakskniv 14 cm
nu: 719 kr  |  ord: 879 kr

serie: Global  |  art: GS-11 
Allkniv flexibel 15 cm
nu: 719 kr  |  ord: 879 kr

serie: Global  |  art: G-9211 
Knivset 3-del G-9, G-2, GS-11
nu: 2 079 kr  |  ord: 2 799 kr

serie: Global  |  art: GS-38 
Skalkniv 9 cm
nu: 479 kr  |  ord: 639 kr

serie: Global  |  art: GS-95 
Ostkniv 10,5 cm
nu: 559 kr  |  ord: 719 kr

serie: Global  |  art: G-5538 
Set G-55 & GS-38
nu: 1 279 kr  |  ord: 1 599 kr

serie: Global  |  art: G-2951138 
Knivset G-2, G-9, GS-5, GS-1 & GS-38
nu: 3 199 kr  |  ord: 4 239 kr

serie: Global  |  art: G-251138 
Knivset G-2, GS-5, GS-11 & GS-38
nu: 2 639 kr  |  ord: 3 359 kr

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

Globalkniven är rotad i japansk knivhistoria, testad av proffs i decennier och 
är den självklara språngbrädan till medveten matlagning. 

För att fira världens vassaste 35-åring lanseras en exklusiv jubileumskniv i 
form av en santokukniv (13 cm). Kniven ingår även i ett jubileumset, där den 
får sällskap av en olivslipad kockkniv (19 cm) samt en skalkniv (9 cm). 

serie: Global |  art: G-9638109/AN   
35-års jubileumsset 
nu: 1 599 kr  |  ord: 2 559 kr
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serie: Global  |  art: GKS-210 
Sax 21 cm
nu: 639 kr  |  ord: 799 kr

serie: Global  |  art: GS-28
Kockpincett 30 cm
nu: 319 kr  |  ord: 439 kr

serie: Global  |  art: GS-107
Kockpincett liten
nu: 239 kr  |  ord: 319 kr

serie: Global  |  art: GS-63
Fiskbenspincett böjd
nu: 215 kr  |  ord: 279 kr

serie: Global  |  art: GS-64 
Serveringstång 18 cm
nu: 183 kr  |  ord: 239 kr

serie: Global  |  art: GS-65
Serveringstång 23 cm
nu: 215 kr  |  ord: 279 kr

serie: Global  |  art: GS-67
Pastatång 23 cm
nu: 215 kr  |  ord: 279 kr

serie: Global  |  art: GT-102 
Bestickset
nu: 799 kr  |  ord: 1 119 kr

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

serie: Global NI  |  art: GN-3002 
Knivset GN-009, GNM-07 & GNFS-01
nu: 1 599 kr  |  ord: 2 039 kr

serie: Global  |  art: GT-078
Serveringsset
nu: 399 kr  |  ord: 559 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: 959 kr  |  ord: 1 119 kr

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35504 
Grönsakskniv 18 cm
nu: 1 039 kr  |  ord: 1 359 kr

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: 879 kr

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35501-703
Knivset 3-del
nu: 1 999 kr  |  ord: 2 639 kr

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35500-902
Knivset 2-del
nu: 1 519 kr  |  ord: 1 919 kr

FUNKTIONELLA KONSTVERK

Yaxella knivar är inte bara vackra konstverk, de är designade och omsorgsfullt 
tillverkade för att prestera optimalt i kökets hårda miljö. 

Ett exempel på det är knivarnas handtag som är tillverkade av canvas-micarta. 
Materialet framställs av linneduk och specialplast, som pressas samman under 
högt tryck och hög temperatur. Detta ger ett hårt, vattentåligt och hygieniskt 
material som lämpar sig perfekt i köksmiljö.

serie: Yaxell Zen  |  art: Y-35516 
Allkniv 15 cm
nu: 719 kr  |  ord: 879 kr
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I Japan väcker ordet ”tamahagane” en glöd hos alla som har ett intresse för knivar. Namnet kommer från 
det mytomspunna stål som används vid tillverkning av katanasvärd, det vill säga traditionella japanska 

samurajsvärd. Svärden är uppbygga av en kombination av hårt och mjukt stål, hårt stål i eggen och mjukt, 
slitstarkt stål i resten av svärdet. Denna unika tillverkningsmetod har levt vidare i generationer och ligger 

idag till grund för tillverkningen av Tamahaganes knivar.

TAMAHAGANES AMBASSADÖR

Stefan Karlsson har en minst sagt gedigen meritlista. Efter vinsten i Årets 
Kock 1995 startade han Restaurang Fond i Göteborg, som senare tilldelades 
en stjärna i Guide Michelin. År 2013 utsågs han till Årets Krögare, 2015 blev 
han invald i Visitas Hall of Fame och samma år tilldelades han ännu en Mi-
chelinstjärna för sin nya restaurang SK Mat & Människor. 2016 fick Stefan 
det hedervärda uppdraget som ordförande för juryn i Årets Kock.

serie: Tamahagane San  |  art: SN-3301
Knivset SN-1105, 1108, 1118
nu: 3 199 kr  |  ord: 3 999 kr

serie: Tamahagane San  |  art: SN-2201
Knivset SN-1106, 1109
nu: 1 839 kr  |  ord: 2 319 kr
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serie: Benriner  |  art: BN-95/W 
Mandolin 9,5 cm vit
nu: 639 kr  |  ord: 839 kr

Benriner är ett japanskt företag som gjort sig kända världen över för sina smidiga, sylvassa mandoliner. 
Mandolinerna har utbytbara blad för strimling och julienne samt en steglös inställning för raka knivblad. 

Det går även att ställa glidplattan högre än bladet, för att skydda bladet och fingrarna under förvaring. 
Förutom den traditionella, plana mandolinen har Benriner tagit fram en vertikal och en horisontell grön-

sakssvarv. Samtliga produkter är tillverkade i rostfritt stål och livsmedelsklassad plast.

serie: Benriner  |  art: BN-64/W 
Mandolin 6,4 cm vit
nu: 383 kr  |  ord: 479 kr

BENRINERS AMBASSADÖR

En av hans rätter i Tv-programmet Mästerkocken rörde juryn till tårar och han 
är den första deltagaren som blivit erbjuden ett jobb hos jurymedlemmarna i 
sändning. Sedan Filips medverkan i TV-programmet 2015 har det hänt mycket 
i Filips kockkarriär. Han nappade på Marcus Aujalays erbjudande och började 
arbeta på rosade Restaurang Winterviken, 2016 tog han OS guld med Stock-
holm Culinary Team, och han driver även en uppskattad Youtubekanal. Filip 
är en matinspiratör av rang som aldrig tummar på kvalitet och brinner för att 
sprida matlagningsglädje.
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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

1199,20 kr

18

Damaskus

69

VG10

Hemligt recept

Micarta

60-62

1.6 - 2.6mm

1599,20 kr

16

Damaskus

101

SG2

Hemligt recept

Micarta

62-64

1.8 - 2.3mm

2719,20 kr

16

Damaskus

161

SG2

Hemligt recept

Micarta

63

1.8 - 2.3mm

3359,20 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 CTX  |  art: SP-65002003
Stekpanna 20 cm
nu: 719 kr  |  ord: 879 kr

serie: Scanpan CTX  |  art: SP-65002403
Stekpanna 24 cm
nu: 799 kr  |  ord: 1 039 kr

serie: Scanpan CTX  |  art: SP-65002603
Stekpanna 26 cm
nu: 879 kr  |  ord: 1 119 kr

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 CTX  |  art: SP-65202803
Stekpanna 20+28 cm
nu: 1 439 kr  |  ord: 2 078 kr

serie: Scanpan Impact  |  art: SP-71002800
Stekpanna 28 cm
nu: 519 kr  |  ord: 687 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-71422600
Långpanna med galler 
nu: 799 kr  |  ord: 1 039 kr

serie: Scanpan ProIQ  |  art: SP-68062703
Grillpanna 27 x 27 cm
nu: 1 119 kr  |  ord: 1 439 kr

serie: Scanpan CTX  |  art: SP-65002803
Stekpanna 28 cm
nu: 959 kr  |  ord: 1 199 kr

BÄST I TEST
AFTONBLADET 2016 & 2017

serie: Scanpan Impact  |  art: SP-71070000
Grytset 3-del
nu: 1 199 kr  |  ord: 1 679 kr

serie: Scanpan ProIQ  |  art: SP-68002803
Stekpanna 28 cm
nu: 959 kr  |  ord: 1 199 kr

BÄST I T
EST

AFTONBLADET 2018

MARKNADENS TUFFASTE BELÄGGNING

Scanpans patenterade non-stickbeläggning heter Stratanium och är dubbelt 
så hållbar jämfört med andra beläggningar på marknaden. 

Beläggningen är helt fri från skadliga och miljöfarliga PFOA-ämnen 
och stekpannan fungerar på alla typer av värmekällor. Tillsammans med 
non-stickbeläggningen har pannan hela sju lager rostfritt stål varvat med 
aluminium som ger bästa möjliga värmespridning.  
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serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74403500
Långpanna/roaster ind. 35 x 24 cm
nu: 1 039 kr  |  ord: 1 439 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74142000
Sauteuse 1,8 l
nu: 719 kr  |  ord: 879 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74231400
Kastrull med lock 1,3 l 
nu: 559 kr  |  ord: 899 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74252000
Gryta med lock 3,7 l
nu: 799 kr  |  ord: 1 039 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74002800
Stekpanna 28 cm
nu: 799 kr  |  ord: 1 039 kr
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Att gjuta i järn är en uråldrig teknik som kan spåras tillbaka till Kina och 500-talet f.Kr. Tekniken kom 
till Europa på 1300-talet, men gjutjärn i köksmiljö blev vanligt först på 1800-talet. För Chasseur är 

hantverk och material a och o. Företaget grundades 1924 och har sin produktion i hjärtat av Champag-
nedistriktet i Frankrike. Med känsla och erfarenhet förser de köken med grytor, kastruller och pannor i 

högkvalitativt gjutjärn. Samtliga produkter kontrolleras noga innan de lämnar fabriken. 

serie: Chasseur  |  art: CH-472401
Gryta Rund 4,0 l. 24cm, svart
nu: 1 199 kr  |  ord: 1 599 kr

serie: Chasseur  |  art: CH-472458
Gryta Rund 4,0 l. 24cm, rubin
nu: 1 199 kr  |  ord: 1 599 kr

serie: Chasseur  |  art: CH-472489
Gryta Rund 4,0 l. 24cm, caviar
nu: 1 199 kr  |  ord: 1 599 kr

CHASSEURS AMBASSADÖR

Lisa Lemke är en matkreatör, kokboksförfattare och TV-kock. Hennes hjärt-
efrågor kring mat är lantbruk och hållbarhet. Sedan 2006 har Lisa sin bas på 
prästgården Skrea backe utanför Falkenberg, där hon bor med sin familj samt 
driver krogarna Prostens Pizza och Aska BBQ. Lisas matfilosofi är tydlig: 
matlagningen ska vara enkel, rolig och locka till gemenskap vid matbordet.
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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.

serie: Zassenhaus Berlin  |  art: Z-020434
Pepparkvarn vit 24 cm
nu: 399 kr  |  ord: 519 kr

ZASSENHAUS
AMBASSADÖR

Louise Johansson vann första 
omgången av Sveriges Mästerkock 
2011 och har sedan dess arbetat 
med mat. Hon skrivit flera kok-
böcker 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 Berlin  |  art: Z-020441
Saltkvarn vit 24 cm
nu: 399 kr  |  ord: 519 kr

serie: Zassenhaus Berlin  |  art: Z-020250
Saltkvarn svart 24 cm
nu: 399 kr  |  ord: 519 kr

serie: Zassenhaus Berlin  |  art: Z-020243
Pepparkvarn svart 24 cm
nu: 399 kr  |  ord: 519 kr
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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 München  |  art: Z-SET04
Kvarnset matt svart-&vit/guld 15 cm
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr

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

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

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-021882
Pepparkvarn vit/rfr 25 cm 
nu: 439 kr  |  ord: 599 kr

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-SET03
Kvarnset svart- & vit/rfr 15 cm
nu: 639 kr  |  ord: 878 kr

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

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-021868
Pepparkvarn svart/rfr 25 cm 
nu: 439 kr  |  ord: 599 kr
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serie: Zassenhaus Mortel  |  art: Z-076073
Mortel i g jutjärn 3 delar
nu: 263 kr  |  ord: 319 kr

serie: Zassenhaus Mortel  |  art: Z-076066
Mortel i g jutjärn
nu: 319 kr  |  ord: 399 kr

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-050844
Trancherbräda Rubberwood 42x27,5 cm
nu: 199 kr  |  ord: 279 kr

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-050851
Trancherbräda Rubberwood 49x30 cm
nu: 239 kr  |  ord: 319 kr

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-055375
Trancherbräda Akacia 49x30 cm
nu: 279 kr  |  ord: 359 kr

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-055368
Trancherbräda Akacia 42x27,5 cm
nu: 239 kr  |  ord: 319 kr
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BARA EN VANLIG KVARN, TILLS DU PROVAT DEN!
På ytan ser Zassenhaus ut som vilken kvarn som helst, men vänta tills du provat den!
Kan du bara hålla dig ifrån att låta saker gå till överdrift så håller kvarnen livet ut.

Peppar peppar ta i trä...
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FISSLER
andreas hedlund 
är flerfaldig 
Nobelkock som 
vann Årets Kock 
2002 och som 
numera sitter med 
i uttagningsjuryn 
i den prestigefulla 
tävlingen. Han 
har en gedigen 
meritlista med 
en bakgrund som 
kock och gastro- 
nomisk ansvarig 
på några av Sveriges 
absoluta topp- 
restauranger. 

CHASSEUR
lisa lemke är den 
prylsamlande 
matkreatören och 
TV-kocken som 
gått rakt igenom 
rutan och charmat 
hela matlagnings- 
Sverige med sin 
härliga person-
lighet. Det mesta 
i Lisas liv kretsar 
kring mat och på 
gården i Falkenberg 
lever hon nära det 
som hon brinner 
för: närproducerade 
och ekologiska 
råvaror.

BENRINER
filip poon är Mäs-
terkocksdeltagaren 
som tog TV-juryn 
med storm 2015. 
Sedan dess har 
det hänt mycket i 
Filips karriär. Han 
har arbetat på 
rosade Restaurang 
Winterviken, han 
har tagit OS guld 
med Stockholm 
Culinary Team 
och han driver en 
uppskattad Youtu-
bekanal. Filip är 
en matinspiratör 
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. 

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 sam-
arbetspartner och våra varumärken representeras av 
ambassadörer från Sveriges kock- och restaurangelit. 

TRYGGHET 
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.

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.
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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 
Skärets Krog på 
Smögen. 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 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. 

GLOBAL
edin dzemat är 
stjärnkocken som 
var lagkapten när 
Svenska Kock-
landslaget tog  
silver i matlagnings- 
VM 2014. För 
allmänheten är 
Edin kanske mest 
känd för sin vinst 
i Kockarnas Kamp 
2016. Likväl i 
Sverige, som i 
hans hemland 
Bosnien, är han 
en stor inspiratör 
för gastronomisk 
utveckling.
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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: 663 kr  |  ord: 878 kr

serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/15-1
Vinum Riesling 4-pack
nu: 663 kr  |  ord: 878 kr

serie: Riedel Karaff  |  art: R-1490/13
Karaff Performance
nu: 343 kr  |  ord: 439 kr

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
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serie: Riedel Karaff  |  art: R-1480/13
Karaff Syrah
nu: 263 kr  |  ord: 319 kr

serie: Riedel Vinum  |  art: R-5416/58-1
Vinum Champagne 4-pack
nu: 663 kr  |  ord: 878 kr

serie: Riedel O  |  art: R-5414/67
Gin set 4-pack
nu: 399 kr  |  ord: 479 kr

SÅ DEKANTERAR DU

Börja med att skära av kapsylen precis under flaskans kant och torka öpp-
ningen med en servett. Dra ur vinkorken och lukta på den för att säkerställa 
att vinet inte är skadat. Häll sedan några droppar i en ren glaskaraff och skölj 
runt vinet i karaffen för att få bort oönskade dofter (detta kallas att envinera). 

Med lugna rörelser häller du sedan över resten av vinet i karaffen, utan att 
bottensatsen följer med och blandas med vinet.

4-PA
CK

4-PA
CK
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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-107-741-00
AntiOx WineStopper
nu: 159 kr  |  ord: 199 kr

PULLTEX AMBASSADÖR

Jens Dolk är en krögare och vinex-
pert, 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 Hemmakrogen.

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-107-741-00
Pulltaps Classic vinöppnare, svart
nu: 207 kr  |  ord: 287 kr

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-107-710-00
Färgkoder för vinglas
nu: 103 kr  |  ord: 127 kr

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-107-724-00
Karaffborste
nu: 103 kr  |  ord: 127 kr
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a cut above the rest.
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