
PH167615.jPg

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020IKEA-uutuudet / huhtikuu 2020
VARDAgEN & KNÅDA



VARDAgEN-sarja. Paistinpannu 24,99 104.373.03  Kannellinen pata 39,99004.372.66

VARDAgEN-pata ja -paistinpannu

VARDAGEN-sarjan uutuustuotteet tuovat ruoanlaittoon 
tunnelmaa. VARDAGEN-sarjaan kuuluu perinteisen 
näköisiä patoja ja paistinpannuja, jotka on valmistettu 
pinnoittamattomasta valuraudasta. Mustat valurauta-
astiat tuovat keittiöön ja ruokailutiloihin rouheaa ilmettä. 
Ne sopivat täydellisesti pitkään haudutettavien ruokien 
valmistamiseen, sillä valurauta luovuttaa lämpöä tasaisesti. 

Suunnittelija Mikael Axelsson kertoo, kuinka hän halusi 
luoda ajattoman valurautapadan ja tehdä ruoanlaitosta 
miellyttävää: 

”Halusin tehdä VARDAGEN-mallistoon klassisen 
valurautapadan, joka kestää käyttöä vuodesta toiseen ja 
jopa tuleville sukupolville. Sen retrotyylin inspiraationa toimi 
1950-luvun muotoilu. Tällaiset padat ovat melko painavia, 
joten pyrin varmistamaan hyvän ergonomian kiinnittämällä 
erityistä huomiota kahvojen suunnitteluun ja sijoitteluun. 
Lisäksi kannen voi avata ja asettaa padan kahvan päälle 
ruokaa valmistettaessa. Toivottavasti perinteikäs pata 
auttaa luomaan ikimuistoisia aterioita!”
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VARDAgEN-pata kannella 39,99 004.372.66

VARDAgEN-paistinpannu 24,99 104.373.03

Pinnoittamattomasta valuraudasta 
valmistetut VARDAGEN-tuotteet sopivat 
täydellisesti pitkään haudutettavien 
ruokien valmistamiseen, sillä valurauta 
luovuttaa lämpöä tasaisesti. 
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KNÅDA-leipäainekset, rieskaleipä 1,99 304.376.89  KNÅDA-leipäainekset, näkkileipä 2,49 504.376.88   
KNÅDA-leipäainekset, moniviljaleipä 2,69 104.376.90

KNÅDA-leipäainekset

Leivän leipominen on nyt helpompaa kuin koskaan. 
Uusi KNÅDA-tuotesarjamme sisältää helppokäyttöisiä 
leipäseoksia leivän leivontaan. Leipäainespussit sisältävät 
jyviä, siemeniä ja jauhoja, ja vaihtoehtoja on kolme erilaista: 
moniviljaleipä, näkkileipä ja ohut rieskaleipä. 

Kulhoja tai keittiövälineitä ei tarvita, sillä voit lisätä veden 
ja öljyn suoraan pussiin, sulkea pussin ja vaivata taikinan 
pussin sisällä. Sitten taikina vain uuniin tai paistinpannulle! 
Valmisteluun ja siivoamiseen kuluu vähemmän aikaa, joten 
voit keskittyä syömiseen ja nauttimiseen.
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KNÅDA-leipäainekset, rieskaleipä 1,99 304.376.89

Meistä KNÅDA-leipäainekset ovat paras 
keksintö sitten valmiiksi viipaloidun leivän – 
niiden avulla leipä valmistuu nopeasti ja 
vaivattomasti, eikä keittiöön jää sotkua 
siivottavaksi. Hyviä leipomishetkiä!
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KNÅDA-leipäainekset, moniviljaleipä 2,69 104.376.90 KNÅDA-leipäainekset, rieskaleipä 1,99 304.376.89

Kulhoja tai keittiövälineitä ei tarvita, sillä voit 
lisätä veden ja öljyn suoraan pussiin, sulkea 
pussin ja vaivata taikinan pussin sisällä. 
Sitten taikina vain uuniin tai paistinpannulle!
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VARDAgEN-pata kannella 39,99 
Valurautaa. Suunnittelija: Mikael 
Axelsson. 5 l. 004.372.66

VARDAgEN-paistinpannu 24,99 
Valurautaa. Suunnittelija: Mikael 
Axelsson. Ø28 cm. 104.373.03

KNÅDA-leipäainekset, näkkileipä 
2,49 504.376.88

KNÅDA-leipäainekset, 
moniviljaleipä 2,69 104.376.90

KNÅDA-leipäainekset, rieskaleipä 
1,99 304.376.89

PE742087.jpg PE742088.jpg

PE772500.jpg PE772518.jpg PE772512.jpg

IKEA-uutuudet / huhtikuu 2020 / 7


