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Klad kskkenet pd til
sommeren med lidt nyt grej,

glas ogkerumik i lyse og

lette faruel; der passer til
solskin og grillaftener i

hauen og på,terrassen.
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1. Sophie Conran står bag den rustikke
serie skåle, fade og tallerkener, skabt for
den klassiske engelske porcelensfabrik
Portmeiron. Her en minikasserolle til
små, lekre serveringer, Kan gå iovnen,
15 x 11 cm, 280 kr,, Angela B.

2. Smukke smsrebrikker i slebet og
glaceret lavasten fra Sicilien. Fas i '16

forskellige farverige mznstre,20 x 30 cm,
695 kr,, Made a Mano/Stilleben.dk.
3. Enkel, sort porcelenskande til
sommerens hjem melavede saft,
En del af Tokyo-serien, der ogsa har
service, kopper og flodekande,
H 22 cm, 2 l, 129 kr., I DEm abler.
4. Hold frokosten frisk med de nye
madkasser, hvis farverige lag gemmer på

Christina B. Kjeldsen

et ksleelement, der kan holde din mad
kold i op til syv timer ved stuetemperatur,
Frozzy Pack måler 19,8 x '13,2 cm,
149 kr., GS-Casa,
5. Stor salatskå|, lige til at tage under
armen og ud til bordet i haven. Designet af
JosephJoseph i hvid plast, men fås også
isort og lime, 429kr. inkl. salatbestik,
Good Company,
6. Lille karaffel med vandglas
i genbrugsglas fra LSA. I samme serie fås
ogsa dessertskale pa fod, kageopsats
med klokke samt stor glaskande.

Mia-karaftel med glas, 0,95 l, '169 kr.,

Thuesen Jensen,
7. Sommerlig slikskål eller bonbonniere,
designet af Julie Bonde Bunck, der har

skabt kuglelagkrukken serligt til Stilleb
Fas igrå og gr@n i bade mat og blank
glasur, lille 390 kr., stor, 49Okr.,
Stilleben.
8. Bulky hedder det buttede og barnlig
testel i keramik, designet af Jonas Wagr

for Muuto, Her i solskinsgul, men fås og

i hvid og grå, Serien består af tekande,
495kr., tekop, 199 kr. forto stk.,
melkeka nde, 249 kr,, sukkerskå|, 199 k
og kagekrukke, 299 kr., Muuto.
9. Lette kokkentekstiler i lyse farver
er et friskt indslag i sommerkokkenet.
I samme farver og m@nstre fås også
forkleder og grillhandsker. Viskestykke
34,50 pr, stk., H. Skjalm P.


