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Jamie Olivers 
FlavOur shaker.  
En superfiffig och snygg liten 
sak att briljera med vid köks-
bänken. Lägg ner kryddorna, 
nötterna, oljan och vinägern 
eller vad du ska ha malet, 
krossat eller blandat. Och så 
skakar du lite snitsigt så att 
keramikkulan skramlar runt 
och häller ut innehållet där du 
vill ha det. Kostar 279 kr på 
Duka.

Karin

Till yngsTe sOnen. Totte  äls-
kar konstiga saker i utflyktspaketet. Först 
packar man upp bananen ur sitt plastskal 
och sedan trollar man fram sin bananska-
lare och bryter nacken av frukten innan den 
avnjuts med spretande lillfinger. Bananska-
let kostar 90 kr på Designtorget, banan-
skalaren 37 kr på www.plusvardag.se

Brännare. Att öppna eld i köket är det 
glassigaste som finns, vare sig det handlar om att 
flambera eller, som här, att med hjälp av en svetslåga 
trolla fram knäckigt sockertäcke på bruleé-pud-
dingen. Kostar 299 kr på Duka.

Talande grOda. 
Tala in ett meddelande och pla-
cerar grodan där du har mest 
nöje av den. Och när någon 
passerar så hojtar grodan ditt 
meddelande. Vid sovrumsdör-
ren: ”Nej, inte ikväll, älskling” el-
ler vid ytterdörren: ”Är det dags 
att komma hem nu?”. Kostar 
195 kr på Designtorget.

mOrgOnlyx. Den riktigt färska, goda och 
fräscha juicen får du genom att pressa själv. Och 
citruspressen med ursnygg glastillbringare från 
Eva Solo lyxar till vilken sketen morgon som helst. 
Från www.rumokok.se 389 kronor

hJärTegOTT. En bunke kanske 
inte känns lattjo-lajbans att ge bort. 
Men det var innan du såg de här roliga 
och gulliga hjärtformade bunkarna från 
Lagerhaus. Det blir onekligen lite mer 
roande att blanda, vispa och knåda. 
Lilla bunken 59 kronor, den större 79 
kronor. Från www.lagerhaus.se

Till Finsmakaren. 
Delikatesser i en korg känns riktigt 
lyxigt. Just den här ostkorgen kom-
mer från Möllans ost i Malmö men 
det går ju att plocka ihop alldeles 
själv efter egen plånbok och för-
packa snyggt. Ostkorg 250 kronor 
från www.mollansost.se

Till sushi- 
älskaren. Su-
shiset i 8 delar. Hämta 
hem sushi i trist plastför-
packning och lägg upp 
på de snygga, svarta 
faten. Häll upp sojan, 
lägg upp ingefäran och 
placera pinnarna intill. 
Voilà! Sushi à la lyx! 
Kostar 149 kr på Duka.

Till sOnen sOm FlyTTaT hemiFrån. 
Kokboken ”Mina fastrars mat: menyer från Maddaloni” av 
Paolo Roberto är absolut rätt bok att sätta i händerna på en 
slyngel som just flyttat hemifrån och ska börja kocka på egen 
hand. Att laga mat framstår som verkligt grabbgöra med 
Paolo Roberto vid pennan. Kostar 199 kr på www.adlibris.se

mirakelvärmare. 
Exakt samma idé som de där 
grejerna från hälsokostaffären 
som ska bota värk i rygg eller 
mage. En påse med vete i som 
värms i mikrougnen men nu ska 
den användas för att hålla rostat 
bröd, ägg eller kanske tortillas 
varma på bordet. Från culina.
shop.se 199 kronor.

Till kOmpisen med 
kOckdrömmar. Så 
mycket häftigare än ett förkläde! 
En riktig kockrock att ta på sig när 
lördagsmiddagen ska fixas. Och det 
går att få brodyr på som de riktiga 
kockarna har. Rocken kostar 1 195 
kr, brodyr 250 kr, från www.shop.
     culina.se

Julienneskärare. 
Att skära grönsaker à la julienne 
(i tändsticksstora bitar) är snyggt 
men tidsödande. Med julienne-
skäraren går det snabbt. Kostar 
85 kr på www.shop.culina.se

reTrOgryTa. Nu 
är det dags att laga mat i 
lergryta igen. Och har man 
händelsevis haft en sån 
kommer man inte att hitta 
den och är man lite yngre 
har man aldrig sett på ma-
ken! Perfekt till alla, alltså. 
Kosta 235 kr på Åhléns.

viTlökskrOss. 
Ett rätt onödigt redskap för 
man KAN ju krossa vitlök 
med ett knivblad. Men 
det är ju just sånt man har 
julklappar för. Snygg liten 
vitlökskross att mosa till de 
små rackarns klyftor med.
Från www.verner-verner.
se 169 kronor

Min egen  
önskeklapp

Till en FlaskvaTTen-älskare. Jaja, vi 
skulle kanske sluta med det där flaskvattnet. Men min vän An-
ne som fortfarande smyger hem det kommer också att tycka 
att pipen som skruvas fast på flaskan och förvandlar den till 
tillbringare med handtag är kul. Kostar 65 kr på Designtorget.

Kan någon hemlig 
lottomiljonär i be-
kantskapskret-
sen ge mig en 
supermiddag på 
Mattias Dahlgrens 

krog på Grand Hotel 
skulle jag bli så glad, 

så glad, så glad... Mästerkocken  
Mattias Dahlgren. 

  Krönikör och 
matentusiast

             Deg-
             bunkar 
och banan-
skal. Ska det 
vara något 
att ge bort? 
Vavava?
Jojomen-
san, om 
mottagaren 
är det minsta 
 intresserad 
av matlag-
ning passar 
 paketen  
perfekt.


