
å. Skarp vinnare
Fiskars nya yxor med detaljer som SoftGrip-

handtag och krokformad ändknopp för säkert

grepp har belönats med >Red Dot Design

Award<. Jakt- och fritidsyxan X5 kan med sina

22,8 cm och 480 gram lätt smygas ned i fisk-

eväskan eller packpåsen.

Den lite större (X7) lämpar sig bättre för bi-

len eller fiskestugan. Levereras med eggskydd.

Spa n a i n på w\'1fl/v,swe-se.fiskars.com.

Pris: 399-419 kronor.

ffi . Sveriges längst a v adarjacka
Kinetic har lanserat en vadarjacka, Godspeed

wading jacket, som din mamma skulle gilla.

Den går ner över rumpan. Det är ju rätt sällan

man vadar djupare än till grenen och jackan

är i övrigt konstruerad precis som en klassisk

vadarjacka med rejäla frontfckor och vattentäta

ärmmuddar.

Vi gillar även den genomskinliga fickan

för fiskekort. Säljs i butiker som har Kinetic-

so rtim e ntet.

Pris: 1 599 kronor.

ffi" Håller skinkmackan fräsch
Carolina Sundbergs Frozzypack är en enkel men

smart matlåda där du kan hålla mackorna frä-

scha i båten på regnbågssjön eller i flytringen.

Du lägger locket ifrysen kvällen innan fiske-

turen, det innehåller en speciell gele som kyler

innehållet till kylskåpsnivå. Lådan, som finns i

flera färger, tål maskindisk och mikrougn - dock

inte locket. Finns hos Naturkompaniet och

Designtorget.
Pris: 150 kronor lådan.

€. Panera med Panko
För dig som har tröttnat på Sveneric Loodh-

knepet att panera harrfileer med citronpeppar

i uppblåst plastpåse, är det asiatiska Panko-

skorpmjölet en höjdare. Det blir krispigt och

väldigt gott. Nästan som matiga chips. Fritera i

olja eller stek i smör och olja tills fiskbitarna blir

gyllenbruna. Panko-mjölet finns i olika varianter

med lite olika grovlek. Det finns i regel i asia-

tiska matbutiker; som Asian Market och i vissa

lca-butiker. Köp flera påsar på samma gång.

Cirkapris:20-25 kronor per påse.

S. Nya generationens Hazerulle
Guidelines flugrulle Haze finns nu ien uppda-

terad version kallad Haze V2. Den svarvas ur

ett stycke T6061 aluminium och har en hård-

anodiserad yta isvart färg med några djupröda

detaljer. Bromssystemet är helt tätt och består

av skivor av växelvis teflon/kork/rostfritt stål som

anpassas i storlek och antal efter rullens använd-

ningsområden. Rullen har en hel ram för maxi-

mal stabilitet och för att undvika att linan letar

sig emellan stativ och spole. Levereras vänster-

eller högervevade, ffien kan även vändas.

Pris: 1799 kronor.
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