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Microplane Hvidløgsriver - NYHED 
Varenr.: 48914 

EAN: 0098399489148 

Kolli: 6 

Pris: 72/179 kr. 

På lager fra: Primo februar 2016  

 

Når man river eller skærer hvidløg opnår man en meget mildere smag end ved at presse det i en traditionel 

hvidløgspresser, som typisk trækker meget mere bitterhed frem i hvidløget. Det er også derfor, at vi altid 

ser professionelle skære hvidløg med en kniv.  

  

Microplanes nye kompakte hvidløgsriver river hvidløget helt perfekt og fastholder alle de naturlige olier for 

den optimale smag, som vi også kender, når vi river hvidløg på det klassiske Microplane rivejern.  Den har 

en rummelig slæde, hvor der er plads til ca. 3 store hvidløgsfed på én gang. Der medfølger også en lille 

skraber - der har sin faste plads i låget, så den ikke bliver væk - så man nemt kan fjerne det friskrevne 

hvidløg fra beholderen og evt. smøre det direkte ud på eksempelvis bruschetta. Med hvidløgsriveren får 

man alle fordelene (ift. at rive hvidløg på et Microplane rivejern), uden man behøver at røre ved hvidløget.  

 

Hvidløgsriveren henvender sig især til de kunder, som efterspørger en hvidløgspresser, men ikke ønsker et 

Microplane rivejern med eksempelvis en slæde (ja, måske tænker kunderne ikke engang på, at de kan 

bruge et Microplane rivejern til at rive hvidløg). Kommunikationen på emballagen er også meget klar: Garlic 

Cutter. 

  

Som alle andre Microplane rivejern har den fotoætsede blade, som stadig produceres i USA.  Den kan skilles 

ad, er nem at rengøre og tåler selvfølgelig opvaskemaskine. 
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Box rivejern m/opsamling 
Varenr.: 34019 

EAN: 0098399340197 

Kolli: 6 

Pris: 180/449 kr. 

På lager fra: Primo februar 2016  

 

Ny udgave af Microplanes velkendte box rivejern. Det nye er bl.a. at der er opsamlingsfunktion, så det ikke 

sviner så meget, når der rives. Det er samtidigt muligt at afmåle mængden af det revne. 

Opsamlingskapacitet er op til 600 ml.  

Der er 5 forskellige typer blade - fordelt på 4 sider. Skærene på de brede sider indeholder hhv. den ekstra 

grove, som er rigtig god til æbler, gulerødder og kartofler på den ene side og – på den anden - en fin 

(citrusskal, ingefær, hvidløg etc.) og en grov riveplade (peberrod, chokolade, løg og muskat). Den ene 

smalle side har et medium ribbe rivejern til fx parmesan og løg, og den anden smalle side har et blad med 

en stor høvl, så du kan lave tynde spåner af fx chokolade og parmesan. Med dette "alt-i-et" rivejern er du 

godt dækket ind til de fleste riveopgaver i køkkenet. 

Som alle Microplane-produkter kan den naturligvis gå i opvaskemaskinen. 
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Microplane roterende rivejern sort - NYHED 
Varenr.: 39904 

EAN: 0098399399041 

Kolli: 6 

Pris: 108/269 kr. 

På lager fra: Primo februar 2016  

 

Microplanes roterende rivejern er nu tilbage i en ny og opdateret udgave. Med en stor og unik tragt med et 

fint rivejern er den genial, når du skal rive bl.a. nødder og mandler (fx til mandelmel). Den river også 

ubesværet hårde oste og chokolade uden at fingerspidserne kommer i berøring med de skarpe fotoætsede 

skær.  

 

Det er ydermere let at samle og skille ad, så det er nemt at gøre rent. Og så kan det selvfølgelig gå i 

opvaskemaskinen. 
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Microplane Persillehakker - NYHED 
Varenr.: 48916 

EAN: 0098399489162 

Kolli: 6 

Pris: 108/249 kr. 

På lager fra: Primo februar 2016  

 

To fotoætsede ultraskarpe blade sikrer et grønt og friskhakket drys af kruspersille og andre krydderurter, 

som eksempelvis koriander, salvie eller mynte. De to sæt blade med hundredvis af små skarpe blade 

fungerer som sakse, så man undgår at persillen bliver mast og slattent. Den har en integreret stripper i tre 

forskellige størrelser, så man nemt og enkelt kan få de grove stængler, som der kan være på nogle 

krydderurter, adskilt fra bladene. Ved brug af stripperen falder bladene direkte ned i den integrerede 

opsamler.  

Fyld persillehakkeren op med persille (eller andre krydderurter). Sæt låget på og drej let frem og tilbage og 

du har et lækkert friskt - og løst - drys til dine middagsretter.  

Persillehakkeren er fremstillet i stål samt grøn og klar plast. Den kan skilles ad, så den er nem at rengøre og 

kan selvfølgelig gå i opvaskemaskinen.  
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Cellbox mobiltelefonholder - NYHED 
Varenr. CB22001 (hvid), CB22002 (sort), CB22003 (lime), CB22004 (pink) og CB22005 (blå) 
EAN: 7350078220026 m. fl.  
Kolli: 6 
Pris: 52/129 kr. 
På lager fra: Medio februar 2016  

 
Giv din mobil et hjem! Cellbox er en svenskproduceret oplade-station og holder til din mobil og tablet – 

også når du bruger din tablet som kogebog. 

 

Et af de argumenter vi har fået mod Bobino er, at mobiltelefonerne ligger udsat på den lille hylde. Med 

Cellbox er det problem løst – samtidig med at Cellbox også kan bruges som holder til små tablets – fx når 

man bruger dem til kogebog og gerne vil holde dem væk fra køkkenbordets fugt og madvarer. Cellbox 

mindsker risikoen for overophedning når du lader, da din telefon el.lign. bliver opbevaret, så den får mest 

mulig luft. Dette er meget vigtigt, da der jævnligt rapporteres om brand i hjem pga. at telefoner og andre 

elektriske apparater ligger steder, hvor de kan udvikle varme. Så udover at være opbevaring er Cellbox også 

ekstra sikkerhed. 

 

Cellbox forhindrer også rod med kabler, når du lader, hvilket gør at du ikke så nemt kommer til at rive den 

ned, fordi du lige ved et tilfælde får hevet i kablet. Med Cellbox kommer man heller ikke til at træde på 

telefonen. Cellbox kan også fungere som opladestation for andre mindre produkter som fx kamera, mp3-

afspillere eller lignende.  Ved bestilling af et kolli i hver farve er det muligt at få et akryl borddisplay med. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


