Szalag Reszelô

A Microplane® sztori
A famegmunkálástól a konyháig...
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A fôzés rajongói ma már világszerte ismerik a sztorit: A nagy
pillanat 1994-ben érkezett el, amikor egy kanadai házias�szony narancsos süteményt készített. Mivel nem boldogult régi
reszelôjével, elcsente férjétôl az egyik kedvenc famegmunkáló
szerszámát. Elhúzta a narancsot a pengék között, és lenyûgözte
az eredmény.
A csipkéhez hasonló narancshéj-forgácsok hópelyhek módjára hullottak alá a szerszám felületérôl. A felfedezés, hogy a
Microplane® famegmunkáló eszköz olyan könnyedén állította
elô a pehelykönnyû narancsforgácsokat, ahogyan korábban
senki nem gondolta volna, megteremtette a Microplane® konyhai
reszelôk sikerének alapjait.
Létrejött egy teljesen új, otthoni és prfesszionális konyhai használatra egyaránt alkalmas reszelô-termékcsalád. A fogadtatás
minden képzeletet felülmúlt. Nem csak hogy helyet kapott az eszköz minden otthoni és éttermi konyhában a világon mindenütt, de
egyenesen „nélkülözhetetlen” konyhai reszelôvé vált.
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Azóta a Microplane® reszelôi bebizonyították, hogy jobban
használhatók mint más reszelôk, köszönhetôen a több évtizedes
tapasztalatok alapján kifejlesztett speciális vegyi eljárásnak,
amivel az ultraéles vágófelületeket készítik. A sajtolt reszelôktôl
eltérôen a Microplane® reszelôk erôfeszítés nélkül vágják át
magukat a kemény és puha ételeken, alapanyagokon egyaránt,
szakítás és foszlányok nélkül.
Ennek a speciális gyártási eljárásnak a feltalálójaként a
Microplane® forradalmasította a konyhai reszelôket, amihez a hivatásos séfek és az otthoni szakácsok lelkes támogatását élvezi.

A KONYHAI ESZKÖZÖK TERVEZÉSÉNEK CSÚCSTECHNIKÁJA
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Általános/Héj Reszelô

Fûszer Reszelô

Grater Hungary Kft.
H-1028 Budapest,
Templom utca 28.
Telefon: +36 20 539 2668
info@microplaneshop.hu

www.microplaneshop.hu
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Mitôl olyan élesek a Microplane® reszelôk?
A titok a Microplane® védjegyét jelentô eljárás, melynek során vegyianyagokkal alakítják ki az éles
felületeket. A Microplane®, amelyet az egész világon a fotovéséssel készült vágóeszközök eredeti
gyártójaként ismernek, 40 éves fotovésési és gyártási tapasztalata alapján fejlesztette ki reszelôit.
A Microplane® fogai
borotvaélesek!
A sajtolt fogak tompák.
Microplane® fogak
50X-es nagyításban

Sajtolt fogak 50X-es
nagyításban

MICROPLANE® RESZELÔK JAVASOLT FELHASZNÁLÁSA
Minden Microplane® termékre jellemzô:
• Az eredeti/védjeggyé vált technológia.
• Microplane® - A fotóvésés eljárás megalapítója.
• Tartós, ultraéles, rozsdamentes acél,
szabadalmaztatott rács szerkezetû pengék amerikai gyártmány
• Felvágja az élelmiszereket, alapanyagokat
repedések, szakadás és foszlányok nélkül, így
megôrzi és felerôsíti az ételek aromáját és ízét.
• Erôfeszítés nélkül reszelhet kemény és puha
sajtokat, zöldséget, citrusféléket, dióféléket,
fûszereket, gyömbért, fokhagymát, szarvasgombát,
csokoládét, stb.
• Kézbe simuló, puha tapintású nyél.

Premium Classic Sorozat

Gourmet
Sorozat


Professional Sorozat

Új Artisan Sorozat

Specialty Sorozat

Easy Prep Sorozat

A kiváló minôségû Premium Classic
reszelôket az Original Classic sorozatból alakítottuk ki, de továbbfejlesztettük új, ergonomikus, puha tapintású
nyéllel és munkalap védô gumivégekkel. Ez a sorozat tartalmazza a cég
védjegyévé vált, hosszú és keskeny,
ráspolyszerûen formatervezett
reszelôt, ami az eredeti famegmunkáló szerszámra emlékeztet.

A kiterjedt, evezô alakú, tökéletesített
formájú és funkciójú Gourmet sorozat
reszelôinek tervezésekor egyaránt
gondoltunk az otthoni felhasználókra és a hivatásos szakácsokra. A
megnyerô külsejû reszelôn elegendô
hely van a reszeléshez és forgácsok
levágásához, a puha nyél mellett a
végén csúszásmentes gumibevonat
van a még jobb stabilitás érdekében.

A Gourmet Sorozat 7 féle pengével érhetô el:

Az Új Artisan sorozat a legújabb darabja a cég evezô alakú reszelôkbôl
álló kollekciójának. A kiterjedt felületet strapabíró keret fogja össze,
ami elég helyet kínál ahhoz, hogy
gyorsan tudjunk citromhéj-forgácsokat vágni, krumplit, répát, hagymát,
sajtot, kókuszdiót, csokoládét vagy
más élelmiszereket reszelni. A fekete, csúszásmentes alap további
színkontrasztot, fokozott stabilitást és
könnyebb használatot kínál, amikor
függôlegesen reszelünk egy vágódeszkán, tányéron vagy tálban.

A Specialty Sorozat tagjai olyan
reszelôk és kellékek, amelyek célja,
hogy megkönnyítsék és elôsegítsék
a konyhai munkát. Mindegyik darab
egyedi, kortárs formatervezéssel
készült úgy, hogy minden feladatra
praktikus módon megfeleljen. A szakács mesterséget elsajátítók könnyen
és biztonságosan tanulhatják meg,
hogyan vágjanak vékony szeleteket és
dekorálják az ételeket és italokat.

A Premium Classic sorozat reszelôit négyféle éllel kínáljuk:

A Professional sorozat a páratlan
teljesítményt ötvözi a kivételes
tartóssággal és az egyszerû eleganciával. Ezek az evezô alakú reszelôk
lézeres hegesztéssel készülnek
a tartós szilárdság érdekében, a
végükön pedig csúszásmentes gumibevonat garantálja a stabilitást. A
Professional széria pengéje, nyele
és a keret is rozsdamentes acélból
készül, ezáltal merev tartást biztosít.
Megfelel a legszigorúbb HACCP
elôírásoknak is.

Ez a nemrégiben bevezetett sorozat friss, újszerû formatervezéssel
látta el a leggyakrabban használt
fôzôeszközöket. Két konyhai eszközzel, a Microplane® hámozókkal
és a Pizzavágóval indult el, amelyek
garantálják a könnyû használatot és
a pontosságot a fôzésben. A sorozat
legfrissebb darabja a forradalmi
Fûszermalom, melynek segítségével
a hobbiszakácsok és a hivatásos szakácsmesterek egyaránt erôfeszítés
nélkül tudnak fûszernövényeket
aprítani.

A Professional Sorozat 5 féle pengével érhetô el:

Az Artisan Sorozat 3 féle pengével érhetô el:

Általános/
Héj Reszelô

Szalag

Extra
Durva

Fûszer

Csillag/
Parmesan

Finom

Az alábbi színekben érhetô el:
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A Specialty Sorozat az alábbi termékeket kínálja:

Az Easy Prep Sorozat az alábbi termékeket kínálja:
Forgó
reszelô

Grate &
Shake

Védô
kesztyû

Az alábbi színekben érhetô el:

Új Twist
& Grate
2-in-1

Fûszer

•
•
•
•

Pizza Vágó
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Hámozó recés
(fogazott) pengével

• Mosogatógépben mosható / a pengevédô csak
kézzel mosogatható.
• Világszerte használják és ajánlják a hobbi és profi
szakácsok egyaránt.
Fûszermalom

•
Box Grater

Általános/
Héj Reszelô

Só Reszelô

• Mûanyag pengevédô a könnyû tárolás érdekében.
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