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Utvalt med
omsorg och
kärlek
I din hand håller du en julklapp
från någon som vill visa sin uppskattning. För att du skall få något som
passar just dig, får du bland följande
sidor välja en julklapp som faller dig
i smaken. Du väljer bland några gåvor
utvalda av mästerkocken själv,
Leif Mannerström. Mottagaren registrerar själv sitt val på hemsidan som
finns angiven på gåvokortets sista sida.
Enklare blir det inte.
Julklappen levereras direkt till närmaste utlämningsställe där du bor.
Ha en riktigt god och smakfull jul!

Kö ke t s b ä s t a
investering.
” Det lönar sig alltid att satsa på
bra grejer i köket, speciellt när man
snackar om grytor och pannor. Du
skall kunna slita på dom varje dag
och då märker man snabbt vilka
som håller måttet.”
- Leif Mannerström
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Leif Mannerström

Mannerströms japanska kockkniv med skärbräda
Exklusivt set med en japansk kockkniv av hög kvalitet, med ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda med Leif Mannerströms
signatur. Brädan är gjord i bambu i storlek: 30x20x1,5 cm. Storleken på kniven är 32 cm. (Bladet ca 20 cm ) Levereras i en exklusiv presentkartong.
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Mannerströms skärbräda i bambu
En extra stor och kraftig skärbräda i bambu, hela 3,5 cm tjock. Bambu odlas och är ett miljövänligt och mycket hårt
material. Skärbrädan är försedd med 4st gummitassar så att den ligger stadigt på bänken. Storlek: 45,5x35,5x4 cm
(3 cm utan tassar ).
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Mannerströms knivblock i bambu
Ett mycket elegant knivblock i bambu med plats för upp till 12 knivar. Knivarna är bara att sticka ned i de svarta
spröten som formar sig efter knivarna. Om du förvarar dina knivar väl, ökar det knivarnas livslängd avsevärt. Knivarna
trivs som allra bäst om de förvaras i ett knivblock, istället för en kökslåda där dom riskerar att stöta samman mot
varandra och andra redskap. Storlek: 23x28x9 cm. Knivar ingår ej.
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Leif Mannerströms logo fint bränd på träbrickan.

Uppläg gningsbricka & kökshanddukar
En stor och fin skärbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt att använda till att filéa t ex fisk eller som en uppläggningsbräda.
Storlek: 50x15x1,5 cm tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull. Storlek 50x70 cm.
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Leif Mannerströms logo fint bränd på träbrickan.

Delikatessbricka & kökshanddukar
Elegant uppläggningsbräda i miljövänligt odlad bambu. Perfekt till uppläggning av olika delikatesser som t ex ostar,
charkuterier etc. Storlek 60x15x1,5 cm tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull. Storlek 50x70 cm.
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Leif Mannerströms signatur
inbränd i ostbrickan.

Klassiskt vackra kökshanddukar som anstår
en riktig mästerkock!

Mannerströms lilla ostbricka & kökshanddukar
Ostbrickan i acaciaträ med 3st bestick i storlek 30 x 20cm, tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull. Storlek 50 x 70cm.
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Leif Mannerströms berömda
signatur i botten.

Klassiskt vackra kökshanddukar som anstår
en riktig mästerkock!

Mannerströms pepparkvarn acacia & kökshanddukar
Elegant kvarn med en insvängd design för bästa greppvänlighet. Kvarnens verk är av högsta kvalitet i carbonstål.
Höjd 32cm. Levereras tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull. Storlek 50 x 70cm.
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Mannerströms signatur är inbränd i ostbickan på
ett effektfullt sätt, samt namnen på 5 st
populära ostsorter. Setet ligger
fint förpackat i denna exklusiva
presentkartong.

Mannerströms runda ostbricka
Mannerströms rejäla och exklusiva ostbricka med 2 ostbestick är ett måste för alla ostälskare! Ostbrickan
ligger fint förpackad i en exklusiv kartong med små stories om 5 st populära ostar på insidan av locket.
Brickan är gjord i acaciaträ och storleken är hela 28 cm.
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Leif Mannerströms berömda
signatur på trähandtaget.

Klassiskt vackra kökshanddukar som anstår
en riktig mästerkock!

Mannerströms rivjärn & kökshanddukar
Rivjärn med tre olika rivytor och ett greppvänligt handtag i trä, längd 34 cm, tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull.
Storlek 50 x 70cm.
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Kö t t - & g r i l l b e s t i c k 1 2 - d e l a r
Mycket eleganta och klassiska bestick i rostfritt stål med trähandtag. Riktigt fin finish på trähandtagen gör dessa
bestick till en gåva utöver det vanliga. Förpackade i en exklusiv presentkartong.

Leif Mannerström
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Leif Mannerström

Barbequeset 2-delar & marinadset 2-delar
Set med grilltång och grillspade som är utrustade med silikon i handtagen för bästa grepp. Tillverkade av högsta kvalitet i rostfritt stål i
borstad finish. Storlek på tång: 39 cm, grillspade: 42cm. Gediget marinadset, noga utvalt av Leif Mannerström, som gör grillningen till en ren
njutning. Tillverkat av högsta kvalitet i rostfritt mattborstad stål vilket ger en exklusiv finish. Setet består av en skål med två hällpipar och en
grillpensel. Storlek på skål: diameter 12 cm, längd 25 cm.
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Klassiskt vackra kökshanddukar som anstår
en riktig mästerkock!

Leif Mannerström

Barbequespett & kökshanddukar
Ett revolutionerande set med 6 grillspett och en ställning att lägga spetten på, vilket gör det enkelt att vända spetten och inget fastnar i
grillgallret. Nu kan du lätt grilla ditt kött, fisk och även grönsaker som tomater utan att dom ”rullar” runt eller trillar ner i grillen. Exklusiva
och gedigna grillspett noga utvalda av Leif Mannerström gör grillningen till en ren njutning. Tillverkade av högsta kvalitet i 18/10 rostfritt
stål. Spettens längd är 36 cm. Levereras tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull. Storlek 50 x 70cm.

G ÅVA N R 1 3 & 1 4

Ky l v ä s k a b i g + p i c k n i c k f i l t
Kylväska av mycket hög kvalitet i ett material som är smuts- och vattenavvisande samt lätt att göra rent. Kylväskan har en mycket bra kylfunktion då
den är extra tjockt vadderad i aluminiumfoliering. Frontficka och två bärhandtag samt extra lång axelrem. Storlek: 35x24x35 cm och rymmer 26 liter.
Härligt mjuk picknickfilt med ovansida i fleece och en undersida med vattenavvisande PEVA. Enkel att vika ihop med kardborreband och den har ett
praktiskt bärhandtag. Storlek: 150x135 cm (utvikt). Välj mellan lime eller svart.
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Picknickkorg med kylfunktion + strandmadrass rand
Klassisk picknickkorg som även är isolerad och ger kylfunktion. Fungerar perfekt som en stor och elegant kylväska med extra praktisk frontficka.
Material av 600 D polyester med 5 mm isolering. Stl: 44x25x25 cm. Snygg strandmadrass för lata sommardagar. Passar även bra som picknickfilt!
Den har plastad baksida och viks enkelt ihop med ett kardborreband. Praktiskt bärhandtag. Storlek: 150x145 cm (utvikt). Välj mellan lime eller svart.
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Vä s k s e t B l a c k s t y l e
Set med sportbag och ryggsäck med många smarta detaljer och funktioner. Väskorna är gjorda i marknadens senaste och bästa material,
en kombination av 600D och 1680D polyester. Storlek sportbag: 65x30x30 cm, ryggsäck: 30x20x40 cm.
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För dig som vill ha en glad överraskning
Artiklarna som finns in fyndlådan är ju framförallt till för dig som gillar överraskningar eller
inte tycker att någon vara i gåvokortet faller dig i smaken.

Den hemliga fyndlådan
Vad finns i fyndlådan? Du kan hitta artiklar för köket, hemmet, fritiden, strand, väskor etc. Alla varor är noga utvalda
från vårt exklusiva sortiment. Som du säkert förstår är antal fyndlådor begränsat – så beställ så snabbt du kan.
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Munb

Samtliga
Leif Mann
symbol är m

Mannerströms ölglas på fot 6-pack
Ett klassiskt munblåst ölglas på fot som rymmer hela 510 ml, höjd 19,5 cm.

Leif Mannerström
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blåsta

glas med
nerströms
munblåsta.

Mannerströms ölglas 6-pack
Sex mycket exklusiva munblåsta glas i ren design som kan användas till öl eller som ett allroundglas.
Höjd 15 cm och rymmer 420 ml.

Leif Mannerström
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x6

Bestickset för 6 personer 24-delar
Elegant och vackert designade bestick tillverkade i högklassig kvalitet i spegelpolish.
Setet innehåller gafflar/knivar/skedar/teskedar för 6 personer.

Leif Mannerström
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Leif Mannerströms
signatur på skaftet.

Mannerströms serveringsset 4-delar
Till dig som vill bjuda och servera extra fint med bestick tillverkade av högsta kvalitet i polerad 18/10 stål med
spegelpolish. Setet innehåller: 1 st tårtspade 24 cm, 1 st såssked 17 cm, 1 salladsgaffel 21 cm och 1 st salladssked 21 cm.
Alla delar har Leif Mannerströms signatur graverade på skaftet. Levereras i en exklusiv presentkartong.
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Leif Mannerströms
signatur på skaftet.

Mannerströms dessertset 13-delar
Dessertbestick av Leif Mannerström som ger dessertdukningen fin balans och harmoni. Gedigna bestick i mjuk
design som ger en skön känsla. Besticken är tillverkade av högsta kvalitet i polerad 18/10 stål med spegelpolish.
Tjockleken på gaffeln och skeden är hela 2,5 mm. Setet innehåller: 1 st serverings-/tårtspade och dessertgafflar och
skedar för 6 personer. Alla delar har Leif Mannerströms signatur på skaftet. Levereras i en exklusiv presentkartong.
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Klassiska verktyg & bestick som anstår
en riktig mästerkock!

Mannerströms stora skaldjursset 14-del
Ett elegant och mycket exklusivt skaldjursset för 6 personer. Innehåller 6 st långa skaldjursbestick (20 cm), 6 st gafflar 13 cm, 1st kraftig
krabbklo samt en ostronkniv med trähandtag 16 cm. Samtliga tillverkade av hög kvalitet i stål med spegelpolish. Levereras i en exklusiv
presentkartong.
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Klassiskt vackra kökshanddukar som anstår
en riktig mästerkock!

Ma n n e rst rö m s ex k l u s i va s e r ve r i ng s b esti c k 2 - d e l +
kökshanddukar 2-pack
Exklusivt sallad- och serveringset av högklassig kvalitet i spegelpolish med greppvänliga handtag. Setet innehåller 1 st serveringsgaffel
samt 1 st serveringssked. Storlek 23 cm. Levereras tillsammans med två fina kökshanddukar i 100% kraftig bomull. Storlek 50 x 70cm.
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Durkslag i rostfritt stål
Mycket exklusivt durkslag av allra högsta kvalitet i 18/10 rostfritt stål. Snygg tidlös design. Kraftiga handtag med Leif Mannerströms
logo stilrent graverat på durkslaget. Storlek 24 cm i diameter.
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När du spillt något, är det bara att torka så är fläcken borta!

Magisk duk & vindecanterare
Nu är problemet med fläckiga bordsdukar löst. Denna duk är lika vacker och elegant som en linneduk, men fungerar lika bra
som en avtorkbar vaxduk! 100% polyester med teflonskydd som skyddar mot att fläckar tränger in. Storlek 140x250 cm.
Tillsammans med en bra bordsdecanterare filtrerar och luftar du ditt vin direkt vid servering!
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Den exklusiva vinöppnaren levereras i en fin presentkartong tillsammans med en extra spiral och
en folieskärare.

Mannerströms vinöppnare
Exklusiv vinöppnare i modern och funktionell design som hjälper dig att enkelt avlägsna alla typer av korkar.
Vinöppnaren är gjord i zink med en legering i kopparfinish.
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När du spillt något, är det bara att torka så är fläcken borta!

Magisk duk & grillbestick i stål 8-delar
Nu är problemet med fläckiga bordsdukar löst. Denna duk är lika vacker och elegant som en linneduk, men fungerar lika bra
som en avtorkbar vaxduk! 100% polyester med teflonskydd som skyddar mot att fläckar tränger in. Dukens storlek är 140x250
cm och levereras tillsammans med exklusiva kött- och grillbestick för fyra personer gjorda av högklassigt stål med spegelpolish.
Kniven är speciellt tandad för bästa skärförmåga.

Leif Mannerström
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Leif Mannerströms
berömda signatur
i botten.

Mannerströms favorit kvarn
Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolack finish och användarvänlig design. Kvarnens verk är av högsta kvalitet i carbonstål. Höjd 36 cm.
Välj mellan: svart, röd eller vit kvarn.
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Kö k s v å g Tr a d i t i o n
En klassisk mekanisk köksvåg i trendig retrostil av lackerad plåt och med en rostfri skål som rymmer hela 1 liter.
Maxvikt 5 kg med en gradering på 20g. Storlek 20,6x23,6x24,5 cm.

Leif Mannerström
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Mannerströms salt- & pepparset
Exklusiv salt- och pepparkvarn i pianolack-finish och användarvänlig design. Pepparkvarnens verk är av
högsta kvalitet i rostfritt stål och saltkvarnen har ett keramiskt verk för att undvika rostangrepp. Höjd 20 cm.
Levereras i en exklusiv presentkartong.
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Leif Mannerström japansk kockkniv, blad 18 cm

Leif Mannerström brödkniv, blad 25 cm

Levereras i en exklusiv presentkartong.

Va l f r i k n i v i g i f t b o x
Välj mellan två fina knivar av Leif Mannerström. Vacker och stilren design med ett handtag i borstat stål och svart ABS för
bästa greppvänlighet. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för
bästa skärpa. Knivbladen är gjorda i en speciell teknik som garanterar en fantastisk egg, bra styrka och rosttålighet. Hårdhet
58+-2. Leif Mannerströms logo fint etsad på bladet. Knivarna ligger fint förpackade i en lyxig presentkartong.
Välj mellan japansk kockkniv 18 cm eller brödkniv 25 cm.
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Leif Mannerström kockkniv, blad 20 cm

Leif Mannerström filékniv, blad 25 cm

Levereras i en exklusiv presentkartong.
Leif Mannerströms logo fint etsad på knivarnas blad.

Va l f r i k n i v i g i f t b o x
Välj mellan två fina knivar av Leif Mannerström. Vacker och stilren design med ett handtag i borstat stål och svart ABS för
bästa greppvänlighet. Satinpolerade knivblad av högsta kvalitet (tyskt ThyssenKrupp C50CrMoV15 stål) och slipade för
bästa skärpa. Knivbladen är gjorda i en speciell teknik som garanterar en fantastisk egg, bra styrka och rosttålighet.
Hårdhet 58+-2. Leif Mannerströms logo fint etsad på bladet. Knivarna ligger fint förpackade i en lyxig presentkartong.
Välj mellan kockkniv 20 cm eller filékniv 25 cm.
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Leif Mannerströms logo graverad i botten samt hällpip på kanten.

Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm
Koppar: 0,5 mm
Aluminium: 2,5 mm
SS 18/10: 0,7 mm

Mannerströms såskastrull
Kastrull av allra högsta kvalitet med ett ergonomiskt handtag i stål. Kvalitet: 18/10 rostfritt stål 0,7 mm, 2,5 mm aluminiumisolering, 0,5 mm
koppar, 2,5 mm aluminiumisolering och 0,5 mm 18/0 stål i botten vilket ger bästa tänkbara värme. Kastrullen passar alla spisar inklusive
induktionshäll. Rymmer 1,5 liter.￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

G ÅVA N R 4 0

FAKTA
Rostfritt stål 0,7 mm
Aluminiumkärna 3,0 mm
Inkapslad induktionsbotten 0,5 mm

Leif Mannerströms berömda
signatur i botten på stekpannan.

Mannerströms stekpanna classic line
En stekpanna av mycket hög kvalitet med greppsäkert silikon/stål handtag. Stekpannan är gjord i 18/10 rostfritt stål 0,7mm med 3,0mm
aluminiumisolering och 0,5mm 304 stål i botten vilket ger bästa värme fördelning. Stekpannan är behandlad med en nonstick yta av
hela 3 lager quantanium premium beläggning. Passar alla spisar inklusive induktionshäll. Storlek 24cm diameter.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
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Leif Mannerström

Mannerströms kockkniv med skärbräda
Exklusivt set med en kockkniv av hög kvalitet, med ett greppvänligt handtag. I setet ingår dessutom en skärbräda med Leif Mannerströms signatur.
Brädan är gjord i bambu i storlek: 30x20x1,5 cm. Storleken på kniven är 32 cm. (Bladet ca 20 cm ) Levereras i en exklusiv presentkartong.
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H Ä R VÄ L J E R D U D I N E G E N G ÅVA
I din hand håller du en julklapp från någon som vill visa sin uppskattning.
För att du skall få något som passar just dig, får du välja en julklapp som faller dig i smaken.
Du väljer bland gåvor utvalda av mästerkocken själv, Leif Mannerström.
Du registrerar själv ditt val på hemsidan som finns angiven här nedan.
Enklare blir det inte.
Julklappen levereras direkt till närmaste utlämningsställe där du bor.

Gå in på
www.mannerström.se för att välja din gåva.
Ditt kortnummer är:

Gåvokortet är en värdehandling, spara detta tills du har mottagit din gåva.
Distribution endast inom Sverige.
Gåvorna levereras fr.o.m 1/12-2017.
Leveranstid ca 14 dagar, vid högsäsong något längre.
Gåvokortet är giltigt t.o.m 31/3-2018.

www.mannerström.se

