
KESÄN GRILLAUSLAHJAT 
 

Grillivarraskori  
Kahden nerokkaan grillikorin setti. Varrraskori on paljon kätevämpi kuin normaali grillivarras. Aseta haluamasi ainekset 
koriin, sulje kansi, grillaa ja käännä. Etuna vartaan käyttöön on nopeus ja helppous. Toimitetaan lahjalaatikossa reseptivihkon 
kanssa.  

Artikkelinumero: 3379   
Koko: 4 9x4 cm  
Hinta: 17,50€   

 

Pihviveitsi & Pihvihaarukkasetti Bistro  
Kuusi rosterista valmistettua pihviveistä ja -haarukkaa. Bakeliittikahvojen ansiosta voit pestä tuotteet koneellisesti.

 Koko 39x25x2,5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.  

Artikkelinumero: 3313  
Hinta: 28,00€  
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Hinnat alv 0%



Bbq-Grillikori  

Grillikori ruostumattomasta teräksestä. Korissa voi grillata hyvin vihanneksia ja muita pieniä raaka-aineita, jotka muutoin 
putoavat helposti grilliritilän läpi tai tarttuvat siihen. Se sopii hyvin myös lämmön säilyttämiseen, jos haluat asettaa grillatut 
tuotteet sivuun. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa. Koko 38x28x5 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.  

Artikkelinumero : 3346   
Väri: Teräs   
Koko: 38x28x5 cm  
Hinta: 28,90€  

                                             

Bbq-Pintalämpömittari  
Grillilämpömittari, joka mittaa lämpötilan grillin tai pannun pinnalta. Aseta mittari grilliritilän tai muun mitattavan pinnan 
päälle. Muutaman sekunnin kuluttua näet tason lämpötilan. Auttaa löytämään oikean valmistuslämpötilan sekä toistamaan 
onnistunut suoritus myöhemmin samanlaisena. Mukana vihko, jossa on vinkkejä eri tuotteiden grillauslämpötiloista. 
Koko 5,5x2 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.  

Artikkelinumero: 3407   
Koko: 5,5x2 cm  
Hinta: 14,00€  
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Bbq Thermo  
Pieni ja siro lämpömittari ruostumatonta terästä. Mittaa lämmön 5 -7 sekunnissa, minkä ansiosta saat tietää nopeasti ja 
helposti, onko ruoka valmista. Käyttöalueita on useita. Käytä täydellisen tuloksen saamiseksi lihan, kalan ja kanan 
valmistuksessa sekä leivonassa. Koko 23x1,6 cm. Pakattu lahjarasiaan.  

Artikkelinumero: 3342  
Hinta: 21,00€  
 

                                                                                                 
 

 

Grillivälineet Light  
Minimalistista skandinaavista muotoilua edustavat grillivälineet ruostumattomasta teräksestä. Aterimet voidaan puhdistaa 
helposti sekä käsin että koneessa. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon kanssa. Koko 34x7,5 cm, 34x4 cm. 
Pakattu lahjalaatikkoon. 

Artikkelinumero: 3354   
Koko: 34x7,5 cm  
Hinta: 18,80€  
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Burger Press  

Pihviprässin avulla voit muotoilla hienoja ja tasalaatuisia jauheliha- ja hampurilaispihvejä. Grillaaminen helpottuu sillä kaikki 
pihvit ovat yhtä suuria ja niiden valmistumiseen menee yhtä kauan. Lisäksi esillelaitto on helppoa ja tyylikästä. 
Irrotettavan pohjan ansiosta prässätty hampurilainen on hyvin vaivaton irrottaa prässistä. Koko 11x7,5 cm. 
Pakattu lahjalaatikkoon. 

Artikkelinumero: 3348  
Hinta: 13,90€  
 

                                          
 
 

Bbq Set Moreno 
Täydellinen grillisetti, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun grillausalustan, kaksi grillivarrasta ja 
pintalämpömittarin. Kattava setti, joka sopii kaikkeen grillaukseen. Toimitetaan hienossa lahjalaatikossa reseptivihkon 
kanssa. Koko: grillausalusta 19x40 cm (sis kahvat), grillivartaat 32,5x3x3 cm, lämpömittari 5,5x2 cm. Pakattu lahjalaatikkoon.  

Artikkelinumero: 3367   
Väri: Teräs  
Hinta: 39,00€  
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