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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

Mike Öberg
Säljare 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: GS-64 
Serveringstång med sked 18 cm
nu: 169 kr  |  ord: 263 kr

serie: Global  |  art: GS-65
Serveringstång med sked 23 cm
nu: 199 kr  |  ord: 303 kr

serie: Global  |  art: GS-67 
Pastatång 23 cm
nu: 199 kr  |  ord: 279 kr
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serie: Global  |  art: G-90101 
Grytlapp
nu: 219 kr  |  ord: 263 kr

serie: Global NI  |  art: G-1010 
Skärbräda av sockerrör 
53x30,5x1,4 cm
nu: 399 kr  |  ord: 495 kr

serie: Global  |  art: G-91/SB 
Våtslip, två hjul
nu: 319 kr  |  ord: 399 kr

serie: Global  |  art: GS-28 
Kockpincett 30 cm
nu: 349 kr  |  ord: 439 kr

serie: Global  |  art: G-74 
Keramisk skärpstav 22 cm
nu: 479 kr  |  ord: 639 kr

serie: Global  |  art: G-90102 
Grillvante
nu: 229 kr  |  ord: 279 kr

serie: Global  |  art: G-90103 
Handduk/Släng
nu: 129 kr  |  ord: 183 kr

serie: Global  |  art: GKS-210 
Sax 21 cm
nu: 629 kr  |  ord: 799 kr

serie: Global  |  art: GKB-52/CB 
Knivblock svart 9+1
nu: 719 kr  |  ord: 879 kr

serie: Global  |  art: GKB-52/CW 
Knivblock vitt 9+1
nu: 719 kr  |  ord: 911 kr

serie: Global  |  art: GT-078 
Serveringsset
nu: 439 kr  |  ord: 599 kr

serie: Global  |  art: G-5538 
Knivset, kockkniv och skalkniv
nu: 1099 kr  |  ord: 1599 kr
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serie: Global NI  |  art: GN-009G-91/SB 
Kockkniv 20 cm och våtslip
nu: 1099 kr  |  ord: 1438 kr

serie: Global SAI  |  art: SAI-04 
Grönsakshacka 19 cm
nu: 1099 kr  |  ord: 1519 kr

serie: Global SAI  |  art: SAI-M05 
Allkniv flexibel, enkelstål 17cm
nu: 759 kr  |  ord: 999 kr

GLOBAL SAI

Global Sai är en vidareutveckling av Globals klassiska knivserie. I stället för 
ett lager stål är Sai-knivarna uppbyggda av tre lager stål. Kärnan är gjord 
av Globals egen stålblandning Cromova 18, medan de två yttre lagren och 
handtaget är gjorda av ett mjukare stål. Denna uppbyggnad ger knivbladet en 
rosttålig yta i kombination med en extremt skarp egg. Svetsen mellan blad 
och handtag blir dessutom extra stark, eftersom de yttre lagren och handtaget 
är av samma stålsort.

serie: Global SAI  |  art: SAI-F01 
Skalkniv helsmidd, enkelstål 9cm
nu: 429 kr  |  ord: 559 kr

serie: Global SAI  |  art: SAI-T10 
Bröstlappsförkläde
nu: 349 kr  |  ord: 639 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 Yo-u  |  art: Y-31240 
Kockkniv 20 cm
nu: 799 kr  |  ord: 1319 kr

serie: Yaxell Tillbehör  |  art: Y-35580 
Keramisk skärpstav 27 cm
nu: 469 kr  |  ord: 607 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. 
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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  
Michelinstjärna för sin nya restaurang SK Mat & Människor. Idag ingår sex 
restauranger i hans imperium Götaplatsgruppen.

SE HELA SORTIMENTET PÅ:

SUNDQVIST.SE/TAMAHAGANE
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KNIVGUIDE

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

Global Ni har 
knivblad i orienta-
lisk design, vilket 
anses förenkla 
skärmomenten. 
Bladet har även 
fått en extra 
slipning för bästa 
skärpa. Handtaget 
har ett stabilt grepp 
och en snygg, ljus 
design.

Slät

1 039:-

19

GLOBAL
SAI

3

Cromova 18

56–58

Knivarna är 
uppbyggda av 
tre lager stål, för 
att ge bladet en 
rosttålig yta och 
en skarp egg. Den 
hamrade finishen 
ger varje kniv ett 
unikt utseende. 
Handtaget har ett 
stabilt grepp.

1,5 mm–2,5 mm

Hamrad

1 439:-

7

Slät

TAMAHAGANE 
SHOKUNIN

1

Mo-V

-

Shokunin förenar 
japanskt hantverk 
med europeisk kniv-
design. Knivbladet 
är tillverkat av 
kvalitativt japanskt 
stål. Jämfört med 
övriga knivserier har 
handtaget en mer 
europeisk form.

Pakkawood

58

1,2 mm–2 mm

1 567:-

89

GLOBAL
CLASSIC

1

Cromova 18

56–58

Designkla ssiker. 
Artikelnumren 
skiljer sig beroende 
på om knivarna 
är normalstora 
(G), har mindre 
handtag (GS), 
är smidda i ett 
stycke (GF), eller 
är smidda och har 
mindre handtag 
(GSF).

1,2 mm–4,7 mm

Slät

1 119:-

2,0 mm–2,4 mm

YTTERSTÅL - SUS410-

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

26

Slät

TAMAHAGANE 
SAN

3

VG5

SUS410

Knivbladet har en 
extremt hård kärna, 
vilket gör att eggen 
kan slipas sylvass. 
Handtaget är till-
verkat av pakka- 
wood. Materialet är 
vattentåligt och har 
samma oslagbara 
känsla som trä. 

Pakkawood

58–59

0,8 mm–2,6 mm

1 647:-

17

Hamrad

TAMAHAGANE 
SAN TSUBAME

3

VG5

SUS410

San Tsubame har 
ett hamrat knivblad 
som endast är slipat 
i nederkant. Inspi-
rationen kommer 
från samurajernas 
katanasvärd. Hand-
taget är tillverkat 
av svart, vattentålig 
micarta.

Micarta

61

1,7 mm–2,3 mm

1 815:-

1) HRC är ett mått på stålets hårdhet. Knivstål ligger normalt på 52–64 HRC. Ju högre HRC desto hårdare stål och vassare skärpa. En kniv med mjukt stål är inte lika skarp, men den är flexibel och lätt att underhålla. Hårt stål 
är skörare och kräver mer för att få upp skärpan igen. 2) Tjockleken på bladryggen varierar beroende på knivmodellerna inom serien. Global Classic har exempelvis helsmidda modeller med grövre tjocklek. 
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TAMAHAGANE 
SAN KYOTO

Tamahaganes mest 
exklusiva knivserie. 
Stållagren har 
hamrats och 
polerats, för att ge 
bladet en vacker 
damaskusdesign. 
Handtaget är 
tillverkat av svart, 
vattentålig micarta.

YAXELL
ZEN

Bäst i test 2016, 
2017 och 2018. 
Yaxell Zen är en 
prisad knivserie. 
Knivarna har ett 
hamrat knivblad 
som endast är slipat 
i nederkant. Hand-
taget är tillverkat 
av svart, vattentålig 
micarta.

YAXELL
RAN

Knivarna i serien 
Ran har hamrats 
och polerats, för att 
ge bladet en vacker 
damaskusdesign. 
Handtaget är 
tillverkat av svart, 
vattentålig micarta 
och är fastsatt 
med två kraftiga 
stålnitar.

YAXELL 
SUPER GOU

Super Gou har en 
extremt hård kärna, 
vilket gör att eggen 
kan slipas sylvass. 
Knivbladet har en 
vacker damaskus- 
design och handtaget 
är tillverkat av röd-
svart, vattentålig 
micarta.

YAXELL SUPER
GOU YSPILON

18

Damaskus

63

VG5

SUS410

Micarta

59–60

1,4 mm–2,0 mm

3 303:-

12

Hamrad

37

VG10

Hemligt recept

Micarta

61

1,9 mm–2,1 mm

1 439:-

18

Damaskus

69

VG10

Hemligt recept

Micarta

60–62

1,6 mm–2,6 mm

1 879:-

16

Damaskus

161

SG2

Hemligt recept

Micarta

63

1,8 mm–2,3 mm

3 919:-

3

Damaskus

193

SG2

Hemligt recept

Micarta

63

1,8 mm–2,3 mm

6 479:-

Super Gou Ypsilon 
är Yaxells mest 
exklusiva serie. 
Knivbladet består 
av hela 193 lager 
damaskerat stål. 
Handtaget är 
tillverkat av svart 
micarta och pryds 
av en krysantemum.

YAXELL
YO-U

Yo-u utmärker sig 
med ett mattbläst- 
rat blad och en 
blankpolerad egg. 
Det ljusa hand- 
taget är tillverkat 
av pakkawood som 
har behandlats för 
att få en bländande 
finish.

5

Slät

3

VG10

Hemligt recept

Pakkawood

61

1,5 mm–2,0 mm

1 319:-
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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 Fusion 5  |  art: SP-74002803
Stekpanna 28 cm
nu: 769 kr  |  ord: 1215 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74142200
Sauteuse 22 cm, 2,7 l
nu: 769 kr  |  ord: 1135 kr

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74142000
Sauteuse 20 cm, 1,8 l
nu: 699 kr  |  ord: 1047 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 Tillbehör |  art: SP-93591803 
Magnetiskt grytunderlägg, bambu
nu: 149 kr  |  ord: 199 kr  

serie: Scanpan Fusion 5  |  art: SP-74403500
Långpanna/roaster ind. 35x24 cm
nu: 1049 kr  |  ord: 1743 kr  

serie: Scanpan Impact  |  art: SP-71422600
Långpanna ind. galler 43,5x28,5 cm
nu: 879 kr  |  ord: 1303 kr  

serie: Scanpan TechnIQ
art: SP-54002200
Stekpanna 22 cm
nu: 1039 kr  |  ord: 1303 kr  

STEKARE I 
VÄRLDSKLASS

Scanpan är bäst i test – åter igen. 
Den här gången är det Scanpan 
TechnIQ som kniper en första- 
plats i Testfaktas stekpannetest.

Om det är något som Scanpan 
kan så är det att tillverka stekare 
i världsklass. Ända sedan starten 
1956 har företaget legat i fram-
kant när det gäller att ta fram nya, 
banbrytande produkter och under 
de senaste åren har pannorna 
prisats i test efter test. 2021 är 
inget undantag – denna gång står 
TechnIQ-pannan högst upp på 
pallen i Testfaktas stekpannetest.
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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.

ROSTFRITT VS NONSTICK

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.
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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 Skärbräda  |  art: Z-061222
Skärbräda 2-pack plast flex, kiwi 29 cm
nu: 59 kr  |  ord: 111 kr   

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-061208
Trancherbräda plast, orange 36cm
nu: 89 kr  |  ord: 183 kr   

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-061192
Trancherbräda plast, mint 36cm
nu: 89 kr  |  ord: 183 kr   
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serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-055368
Trancherbräda akacia 42x27,5x2 cm
nu: 249 kr  |  ord: 335 kr   

serie: Zassenhaus Tillbehör  |  art: Z-036992
Påfyllningstratt för kryddkvarn
nu: 59 kr  |  ord: 71 kr   

serie: Zassenhaus Berlin  |  art: Z-SET01
Kvarnset svart & vit 18 cm
nu: 739 kr  |  ord: 1054 kr

serie: Zassenhaus München  |  art: Z-SET03
Kvarnset svart- & vit/rfr 15 cm
nu: 719 kr  |  ord: 958 kr  

serie: Zassenhaus Hamburg  |  art: Z-SET02
Kvarnset svart- & vit 18 cm
nu: 799 kr  |  ord: 1070 kr  

serie: Zassenhaus Skärbräda  |  art: Z-055375
Trancherbräda akacia 49x30x2 cm
nu: 289 kr  |  ord: 375 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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Det är en stor glädje att arbeta med en vass kökskniv. Om du sköter om din kniv ordentligt kommer du 
att uppleva samma glädje i många år. Minosharp har specialiserat sig på slipredskap för japanska knivar 

och det är ingen mindre än Mino Tsuchida, Globals starke man, som ligger bakom varumärket. Några få 
drag i Minosharps berömda våtslip är allt som krävs för att kniven ska bli som ny. Minosharp har också 

tagit fram slipstenar för en mer grundlig knivslipning.

SE HELA SORTIMENTET PÅ:

SUNDQVIST.SE/MINOSHARP
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SE HELA SORTIMENTET PÅ:

SUNDQVIST.SE/BENRINER

Benriner är ett japanskt företag som gjort sig känt 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 grönsakssvarv. Samtliga produkter är tillverkade i rostfritt stål och av livsmedelsklassad plast.

BENRINERS AMBASSADÖR

Sedan Filip Poons medverkan i Sveriges Mästerkock 2015 har det hänt mycket 
i den unge kockens karriär. Han nappade på Markus Aujalays jobberbjudande 
och började arbeta på den rosade restaurangen Winterviken, 2016 tog han 
OS-guld med Stockholm Culinary Team och idag driver han en uppskattad 
Youtube-kanal. Filip är en matinspiratör av rang som aldrig tummar på kvalitet 
och som brinner för att sprida matlagningsglädje.
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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 Drink Spec.  |  art: R-6417/01
Neat, 2-pack
nu: 259 kr  |  ord: 335 kr  

serie: Riedel Drink Spec.  |  art: R-6417/02
Rocks, 2-pack
nu: 259 kr  |  ord: 335 kr  

serie: Riedel Drink Spec.  |  art: R-6417/03
Fizz, 2-pack
nu: 259 kr  |  ord: 335 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.
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serie: Riedel Drink Spec.  |  art: R-6417/06
Sour, 2-pack
nu: 259 kr  |  ord: 335 kr  

serie: Riedel Drink Spec.  |  art: R-6417/05
Nick & Nora, 2-pack
nu: 259 kr  |  ord: 335 kr  

serie: Riedel Drink Spec.  |  art: R-6417/04
High ball, 2-pack
nu: 259 kr  |  ord: 335 kr  

serie: Riedel O  |  art: R-5414/67
Gin & tonic set, 4-pack
nu: 389 kr  |  ord: 575 kr  

Vinöppnare på köpet av 6 st paket 
glas, värde 99 kr ex. moms

+
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Drinktrenden i Sverige är starkare än  
någonsin – inte minst på hemmaplan. 
Allt fler skummar igenom cocktailböcker 
och sträckkollar drinkfilmer för att hitta 
inspiration till nya recept. 

Men vilken är den snabbaste vägen till 
godare drinkar? Den frågan ställde vi till 
dryckesexperten och youtubern David 
Kringlund. Enligt David finns det några 
saker som är bra att tänka på. Dels  
behöver du, rent praktiskt, öva dig på 
att blanda drinkar. Dels behöver du fylla 
på med ny kunskap, för att lättare förstå  
vilken typ av drinkar du gillar.

– Det finns inget rätt eller fel. Det finns 
kanske föredragna ramar som man borde 
förhålla sig till. Men i slutänden ska ju 
drinken smaka gott. Och smaken kan 
man ju bara själv bedöma, säger han. 

David vill också framhäva betydelsen av 
en välplanerad hemmabar. För att du ska 
lyckas med din Mojito eller Whiskey Sour 
krävs givetvis de rätta ingredienserna, 
men även redskapen och glasen är en 
viktig del i drinkmixen.

Storleken och formen på glaset spelar 
stor roll för drinkupplevelsen. Att Mojito 
och andra longdrinks gör sig bäst i ett 
högt glas säger kanske sig självt. Men lika 
viktigt är det att servera en sourdrink i ett 
glas med utsvängd kupa, för att få en jämn 
fördelning mellan äggvita och drink.

– Rätt glas till rätt drink är verkligen att 
föredra. Det är en av de ramar som jag 
tycker att man ska förhålla sig till. Det 
finns en massa små funktioner och finesser 
med olika drinkglas och därför är det 
viktigt att det blir rätt, tycker David.

PIFFA UPP HEMMABAREN
Vill du spetsa till din hemmabar? Se hit! Tillsammans med dryckesexperten David Kringlund 

har vi satt ihop en guide med alltifrån redskap till spritsorter och glas. 

DAVID KRINGLUND
David Kringlund är en av  
Sveriges största dryckes- 
profiler. Han har arbetat som 
bartender i 10 års tid och 
har en vinst i bartender-EM 
i bagaget. Idag bjuder David 
framför allt på drinkinspiration 
via Youtube och Instagram. 
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HIGHBALL

Highballglaset är 
framtaget för longdrinks 

som Mojito, GT och 
Tom Collins. Drinkarna 

serveras ofta med mycket 
is och gör sig därför bäst i 

ett rymligt glas. 

DESIGNADE DRINKGLAS
Riedels barglassamling är perfekt för dig som gillar att prova nya drinkrecept. GT, Whiskey Sour eller

Dry Martini – här finns ett glas för varje drink.

NEAT

Det lilla Neatglaset passar 
särskilt bra till sprit som 

avnjuts ”neat”, det vill säga 
utan is eller vatten. Några 

exempel är whisky, bourbon 
och cognac.

SOUR

Sourglaset är en favorit bland bartenders. 
Stammen på glaset hjälper till att hålla 

din sourdrink sval och kupan ger en jämn 
fördelning mellan äggviteskum och drink.

NICK & NORA

Nick & Nora är en 
glasmodell som är 
populär på barer 
runt om i världen. 
Glaset passar 
perfekt till cocktails 
som Dry Martini 
och Cosmopolitan.

FIZZ

Fizzglaset liknar 
Highballglaset, 
men har en slät 
insida. Det gör att 
fizzdrinkar, som 
exempelvis Vodka 
Fizz, inte skummar 
över när du häller 
upp.

ROCKS

Rocksglaset passar 
till drinkar som 
avnjuts ”on the 
rocks”, det vill säga 
med krossad is eller 
stora iskuber. Old 
Fashioned är en 
populär variant.
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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: 199 kr  |  ord: 255 kr  

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-119-941-01
Twist champagne stopper, svart
nu: 79 kr  |  ord: 103 kr  

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-119-935-01
Silicone beer stopper 2-pack sv./gr.
nu: 59 kr  |  ord: 79 kr  
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serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-107-629-00
Ishink, guld
nu: 259 kr  |  ord: 343 kr  

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-141-00 
Pulltaps Classic vinöppnare, guld
nu: 289 kr  |  ord: 375 kr  

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-140-00 
Pulltaps Classic vinöppnare, silver
nu: 289 kr  |  ord: 375 kr  

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-142-00
Pulltaps Classic vinöppnare, graphite
nu: 289 kr  |  ord: 375 kr  

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-107-627-00
Ishink, silver
nu: 259 kr  |  ord: 343 kr  

serie: Pulltex Wine Concept  |  art: P-109-224-00
3-del set drinksil, shaker & måttkopp
nu: 419 kr  |  ord: 535 kr   
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NYHETER

TRANCHERA MERA
Nu välkomnar Zassenhaus fyra nya medlemmar till sitt  
sortiment – tåliga trancherbrädor av högsta kvalitet.  
Brädorna kommer i två olika storlekar och utföranden.  
Välj mellan en liten (36 x 23 cm) och en stor (42 x 27,5 cm) 
i rubberwood eller akaciaträ. Gemensamt för samtliga 
trancherbrädor är att de har en försänkt fåra för avrinning.

Pris från: 191 kr

DUKAT FÖR FRUKOST
Lyxig avokadotoast eller klassisk ost- och skinkmacka? Oavsett vilket 
alternativ du väljer så är en sak säker – med Zassenhaus serveringsbrickor 
dukar du upp frukosten med stil. 

De nätta brickorna finns att köpa både som 3-delsset (22 x 15 cm) och 
som 2-delsset (26 x 17 cm eller 28 x 20 cm). Dessutom kommer de i två 
olika utföranden: rubberwood och akaciaträ.

Pris från: 159 kr

KNIVSKARP FÖRVARING
Förvara dina knivar snyggt och säkert med Zassenhaus 
stilrena knivblock. Blocken rymmer upp till tio av dina 
favoritknivar och står stabilt på köksbänken med hjälp 
av en rostfri metallplatta. Blocken har en storlek på  
28 x 9 x 25,5 cm och finns i fyra olika träslag: ek, ask, 
svartbetsat gummiträ och valnöt.

Pris: 1199 kr
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BUBBELBEVARAREN
Njut av ett glas mousserande 
och spara resten med Pulltex 
AntiOx stopper. Via ett aktivt 
kolfilter hindrar stoppern ditt 
vin från att oxidera, samtidigt 
som dryckens smak, doft och 
– viktigast av allt – bubblor 
bevaras i upp till 8 dagar.

Pris: 319 kr

RIEDEL VELOCE
Som vi vinfantaster väntat och längtat. Nu är den här – dagen då vi äntligen kan 
presentera Riedels nya glasserie Veloce. I och med detta välkomnar vi också nio nya, 
druvspecifika kupor till Riedel-familjen. Veloce-glasen är nätta, eleganta och har en 
smal, hög stam. Kupan är diamantformad, glaset är tunt och på foten hittar du en 
druvspecifik märkning. Ordet Veloce kommer från italienskan och kan översättas 
till snabb. 

Glasen säljs i 2-pack och i sortimentet hittar du kupor för Cabernet Sauvignon, 
Pinot Noir/Nebbiolo, Syrah/Shiraz, Riesling, Champagne, Sauvignon Blanc, Rosé 
och Chardonnay. Som en bonus innehåller serien också ett vattenglas.

Pris: 559 kr/2-pack

WHEN IN RUM
Ser du dig själv som en riktig 
rom-antiker? Då har vi en 
glädjande nyhet! Specifikt 
framtagen för den skandi- 
naviska marknaden lanserar 
Riedel nu en ny glasmodell, 
designad för rom och akvavit. 
Glasen kommer i 4-pack och 
säljs under respektive dryckes- 
sort, men har båda samma 
snygga form och design.

Pris: 599 kr
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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 
Youtube-kanal. 
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. 

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 köp från oss ska vara ett bekymmersfritt köp. 
Självklart omges alla våra produkter av bransch- 
ledande garantier. Om du inte finner den produkt, 
från våra varumärken, som 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 internationella 
sammanhang. 
Han har varit 
ledare för Svenska 
kocklandslaget, 
ansvarat för Nobel- 
middagen och  
representerat Sverige 
i den prestige- 
fulla tävlingen 
Bocuse d’Or 2019 
och 2021.



31ALLA PRISER EXLUSIVE MOMS. 

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 ett silver 
i världsmäster- 
skapet Seven 
Sushi Samuraj.

TAMAHAGANE
stefan karlsson 
blev Årets Kock 
1995. Han har varit 
med i Svenska 
Kocklandslaget 
och hans restau-
ranger 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. 
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