
Veilig scherp
Botte messen zijn gevaarlijker
dan scherpe! Nog los van het
gebruiksgemak en het kookple-
zier, is er dus alles voor te zeggen
om je messen scherp te houden.
Een professionele slijper voor
Japanse, Europese en gekartelde
messen is de CC4623 van Chef 's-
Choice USA. Het apparaatje
(zowel voor links- als rechtshan-
digen) slijpt en polijst in drie fasen

elk mes met 1 00 % diamanten.
ln fase 1 slijp je Japanse messen
met een 15 graden messnede en
in fase 2 Europese messen met
een 20 graden messnede. ln fase
3 slijp je gekartelde messen en
polijst je de messen. Er ontstaat
een tweevoudig schuin aflopende
messnede die sterker en duur-
zamer is. Kijk voor meer info op
www.chefschoice. nl.

Fitflash

De Frozzypack wordt in Zweden
gefabriceerd en voldoet aan de
strengste milieu- en kwaliteitseisen.
Zowel de box als het deksel van
de Frozzypack zijn vervaardigd uit
recyclebare kunststof polypropy-
leen (goedgekeurd voor gebruik in

de voedingsindustrie) en is 100%
vrij van Bisphenol-A (BPA). Het
koelelement bevat een volledig on-
gevaarlijke koelgelei met een hoog
koelvermogen. De lunchbox kan in
de vaatwasmachine en magnetron
(dit geldt niet voor het deksel/koel-
element!) en is leverbaar in diverse
frisse, eigentijdse kleuren. De win-
keladviesprijs bedraagt € 19,95.
De inhoud van de Frozzypack is

0,9 liter. Afmetingen: '19,8 cm lang,
13,2 cm breed en 8 cm hoog.
Verkrijgbaar in de betere kook- en
cadeauwinkel. Voor meer info:
www.frozzypack.nl.

Koele Zweed
Geen zweterige kaas, kleffe
tomaat, slappe sla of gesmolten
hagelslag meer als twaalfuurtje.
Frozzypack is de nieuwe generatie
lunchboxen uit Zweden, die etens-
waren koel houdt door het afneem-
bare deksel dat is voorzien van een
koelelement. Het eten gaat er koel
en vers in en komt er na uren ook
weer net zo uit.
Je legt het deksel van de Frozzy-
pack 's nachts in het vriesvak of in
de vriezer. Wanneer de volgende
ochtend de lunchbox wordt gevuld
en met het gekoelde deksel wordt
gesloten, blijft het eten in de trom-
mel circa zeven uur lang koelkast-
koel, smakelijk bij kamertempera-
tuur en vers. Bovendien wordt de
bacterieontwikkeling in het eten
vertraagd.

Waar is mijn mes?

Zonder plezier kun je niet lekker koken. Van cruciaal
belang is dan goed materiaal, dat je ook nog eens
gemakkelijk terugvindt tussen de andere spullen en
de groenteschillen. De nieuwe SwissClassic mesjes
van Victorinox in vier vrolijke kleuren voldoen aan
die eisen. Functionele mesjes, met en zonder kaftel,
van hoogwaardige kwaliteit, zoals je mag verwach-
ten van de maker van het Original Swiss Army
Knife. Met levenslange garantie.

Prijzen vanaf € 3,90.
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