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Rårivna morötter, skivad gurka
och tomat…
Med HÄLLDE Grönsaksskärare RG-350 kan du skära de
klassiska snitten. Du kan också tänka nytt! Varför inte strimla
morötterna, räﬄa gurkan i skivor samt tärna paprikan och
förnya till ett inbjudande salladsbord?
Till den varma maten kan du enkelt och snabbt skiva till
potatis- och rotsaksgratäng, riva ost till lasagne och hacka
lök till köttfärsrätter. Genom att byta skiva kan du variera och
förnya snitten i många olika storlekar och former.
Grönsaker är färgglada. Utnyttja det och inspirera barnen till
att äta mer hälsosam mat!
Hur många barn finns det på din skola? HÄLLDE har många
olika maskiner med tillbehör och vi hjälper dig gärna att hitta
rätt för just ditt kök.

RG-350 Grönsaksskärare
Strimlade
morötter

Strimlad
vitkål

Skivad paprika

Skivad
isbergssallad

Tärnad paprika

Räﬄad gurka

Strimlad rödbeta

Riven ost

Skivad tomat

Hacka lök, mixa salsa och
finfördela persilja…
Med HÄLLDE Blixtsnabbhack kan du hacka, blanda,
finfördela allt från grönsaker till mandel, både torra och
mer vätskebaserade produkter. Varför inte ta till vara på det
överblivna brödet? På nolltid gör du ströbröd!
Specialkost som smet till vegetariska burgare, till exempel
kikärtsbiﬀar, går utmärkt att göra. Till salladsbuﬀén fixar
du enkelt en hummus eller en guacamole.
De inbyggda avskraparna gör att resultatet blir väldigt
jämnt och fint. Kärlet, kniven, locket och avskraparen
rengörs enklast i diskmaskinen.

VCB-61/62 Blixtsnabbhack
Salsa

Choklad

Hummus

Ströbröd

Persilja

Puré

Nötter

Köttfärs

Lök

Med HÄLLDE Mixer SB-4 kan du göra en sås
till den varma maten, mixa en dressing till
salladsbordet eller varför inte en fantastisk
fruktdrink som är populär bland barn och ger
en ordentlig och nyttig energikick!
Kanna och lock tål upp till 115 grader och kan
diskas i maskin.

SB-4 Mixer
Dressing

Örtolja

Smoothie

Juice

Sås

Majonäs

Dessert

Soppa
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HÄLLDE håller utbildningar för att inspirera till
att använda maskinerna fullt ut – kontakta oss!

Specialkost, sås, dressing,
fruktdrink…

