MAESTRO

NYHETER 2020
ÄGG- & BLINILAGG

Robust ägg- & blinilagg av traditionellt sandformat gjutjärn, med långt skaft och plats för 4 ägg eller blinier.
Laggen har plansvarvad undersida, och är förinstekt med KRAV-märkt svensk rapsolja.
Måttet på laggen är 25x25 cm, och diametern på varje urtag är ca 10 cm med ett djup på ca 1 cm.
Den är tillgänglig med 5 olika skaft.
Totala längden på laggen, inkl skaft, är 52 cm, och den väger ca 2 kg.
Kan användas på alla typer av spisar, även induktion.

EGG & BLINI PAN

Robust egg & blini pan made of traditionally sandmolded cast iron, with a long handle. The pan has a plane,
lathed bottom, and it is pre-seasoned with KRAV certified Swedish rapeseed oil. The measures are 25x25 cm.
The diameter of each recess is 10 cm, and appr. 1 cm deep. It is available with 5 different handles.
Total length of the pan, including the handle, is 52 cm, and it weighs appr. 2 kg
Works on all kinds of stoves, including induction.
Art		
Ref		

Produkt						
Product							

121410
		
121440
		
121470

Ägg-/Blinipanna 25x25 cm, rostfritt skaft
Egg/Blini pan, 25x25 cm, stainless steel handle		
Ägg-/Blinipanna 25x25 cm, brunt bokskaft
Egg/Blini pan, 25x25 cm, brown Beech wood handle
Ägg-/Blinipanna 25x25 cm, svart bokskaft
Egg/Blini pan, 25x25 cm, black Beech wood handle
Ägg-/Blinipanna 25x25 cm, rf skaft m silikon
Egg/Blini pan, 25x25 cm, stainl steel/silicone handle w
Ägg-/Blinipanna 25x25 cm, oljat ekskaft
Egg/Blini pan, 25x25 cm, oiled Oak wood handle

121480
		
121490

Förp
Outer

EAN
Barcode

4

7 331 059 121 419

4

7 331 059 121 440

4

7 331 059 121 471

4

7 331 059 121 488

4

7 331 059 121 495

MAESTRO

NYHETER 2020
WOKPANNA

Gedigen wokpanna av traditionellt sandgjutet gjutjärn, med långt skaft på ena sidan och balansmotgrepp på
motstående sida. Woken har plansvarvad botten, och den är förinstekt med KRAV-märkt svensk rapsolja.
Överkantens diameter är 32 cm, och bottendiametern på undersidan är 15,5 cm. Höjden är 9,5 cm, och
invändigt djup ca 9 cm. Woken rymmer 5 liter. Den är tillgänglig med 5 olika skaft.
Totala längden på woken, inkl motgrepp och skaft, är 58 cm, och den väger ca 3,8 kg.
Kan användas på alla typer av spisar, även induktion.

WOK PAN

Solid wok pan made of traditional sandmolded cast iron, with long handle on one side and balance grip on the opposite side. The wok has a plane, lathed bottom, and it is pre-seasoned with KRAV certified Swedish rapeseed oil.
The top diameter is 32 cm, and bottom diameter 15.5 cm. The height is 9.5 cm, and inside depth appr. 9 cm.
The volume is 5 liters. It is available with 5 different handles.
Total length of the wok, including the handle and shank, is 58 cm, and it weighs appr. 3.8 kg
Works on all kinds of stoves, including induction.

Art		
Ref		

Produkt						
Product						

121510
		
121540
		
121570
		
121580
		
121590
		

Wokpanna gjutjärn, rostfritt skaft, Ø32 cm
Wok pan cast iron, stainless steel handle, Ø32 cm		
Wokpanna gjutjärn, brunt bokskaft, Ø32 cm
Wok pan cast iron, brown Beech wood handle, Ø32 cm
Wokpanna gjutjärn, svart bokskaft, Ø32 cm
Wok pan cast iron, black Beech wood handle, Ø32 cm
Wokpanna gjutjärn, rf skaft m silikon, Ø32 cm
Wok pan cast iron, stainl steel/silicone handle Ø32 cm
Wokpanna gjutjärn, oljat ekskaft, Ø32 cm
Wok pan cast iron, Oak wood handle, Ø32 cm		

Förp
Outer

EAN
Barcode

2

7 331 059 121 518

2

7 331 059 121 549

2

7 331 059 121 570

2

7 331 059 121 587

2

7 331 059 121 594

