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INDUKTIONSKOGEPLADER I 
60 OG 80 CM I HVID ELLER SORT. 
ALMINDELIG OG FLEX.

ÆGTE VARMLUFTOVNE I SORT, 
HVID ELLER STÅL.

EMHÆTTER I ALLE 
STØRRELSER OG FARVER.

ER DU KLAR TIL NÆSTE SKRIDT 
MED SILVERLINE HVIDEVARER?



TEMA: MADSPILD
Kreativiteten er stor, når producenterne hjælper forbru-

gerne med at reducere mængden af mad, der ryger i 

skraldespanden.

CE CHINA: TYSKERNE EKSPANDERER I KINA
Folkene bag IFA-messen dyppede i april forsigtigt 

tæerne i vandet på det attraktive kinesiske marked.

TCG SUMMIT: TÆNK KREATIVT
Data skal fortælle, hvor forbrugerne er på vej hen, 

og hvordan man kan skille sig ud.

EUROCUCINA 2016
Vanen tro bød verdens største møbelmesse også på 

spændende nyheder til køkkenet.

BRANCHEDAG: 
VÆKST OG BÆREDYGTIGHED
23% af al produktion i menne-

skehedens historie er sket de 

sidste 15 år. Det er bydende 

nødvendigt at skabe bæredygtig 

produktion.
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FRA MAREN TIL MILANO

Jeg ryddede op i familiebilleder. Fandt dette mindeværdige 

foto af min mormor – Maren – ved sit komfur. Årstallet må 

være 1966.

Hvem der tog billedet og hvorfor? Aner jeg ikke? Året efter 

fik hun en blodprop, og så var madlavningen i al fald slut.

Betragt billedet. Det siger en del om, hvor langt vi er kom-

met – kitchen-wise – på 50 år.

1960’er-køkkenet var solidt og simpelt. Ingen smarte 

køkkenmaskiner på bordet. Ingen tablet til opskrifter. 

Ingen kogebøger – jeg erindrer ikke, hun havde nogen. 

Ingen opvaskemaskine. Ingen emhætte. Koncepter for  

madlavningen var rodfæstet i den lokale, nedarvede 

(familie)historie. 

Læs dernæst Jakob Medgyesis reportage fra køkkenmessen 

Eurocucina i Milano. Se et overflødighedshorn af hvide-

varer og elektriske husholdningsapparater, min mormor 

ikke kunne drømme om. Vi er snart dér, hvor netopkoblede 

robotter i realiteten laver maden til os. 

Vi tror ikke rigtigt på fremtidsmusikken. Men hånden på 

hjertet: hvem giver et frisk bud på, hvordan køkkenet ser 

ud i 2066? Vil der overhovedet være et køkken?

Min mormor ville have været utilpas i nutidens køkken. 

Det ville have forvirret hende, at teknologi spiller en så 

stor rolle. At der er tale om et samtalekøkken. Samtaler 

hørte til i spise- og opholdsstuen. Det ville have forvirret 

hende, vi laver mad så hurtigt …

Trods simpel teknologi lavede min mormor udmærket mad. 

Jeg husker supper og den behagelige grød, der blev serve-

ret om sommeren, stikkelsbærgrød, rabarbergrød og jord-

bærgrød.

1966-2016-2066…  Når teknologien tryller, skal vi huske, 

at resultater i et køkken – uanset apparaternes type og 

antal – afhænger af os selv. 
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redaktionen. Usignerede artikler kan frit citeres med kilde-
angivelse.

Forsidefoto: Den fremtidige forbruger af hvidevarer og 
elektriske småapparater bor i Asien. Den tyske IFA-messe 
tog hul på fremtiden i april ved at åbne i Asien.
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Hoover Dynamic Mega vaske-/tørremaskine WDMT 4138AH, har med sin 
80 liter tromle mulighed for at vaske 13 kg og tørre 8 kg. Eller vaske og   
tørre 8 kg i en cyklus (8+8). 
 
WDMT 4138AH har Fuld TOUCH panel og vores All in One system, som er 
en pumpe der mikser vand og sæbe inden det sprøjtes      direkte ind i 
tromlen fra en dysse i døren. Dette sikrer, at tøjet    optager sæben bedst 
muligt og giver mulighed for 20°C vask eller mulighed for at vaske 13 kg på 
bare 1 time..  

13+8 kg 

www.hoover.dk 
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BRANCHEN OG VERDEN

Hurtigmad 
Et flertal af danskere bru-
ger nu under 30 minutter 
på at forberede aftensmad.

Det fremgår af en under-
søgelse, som Madkulturens 
Madindex har udarbejdet.  
Mere end 2000 danske for-
brugere er blevet udfrittet 
om deres vaner – og 71% 
af os bruger til hverdag 
mindre end 30 minutter på 
madlavningen.

Ifølge Madindex 2015 
har single-kulturen stor 
indflydelse. 47% af dem, 
der bor alene, bruger under 
15 minutter på madlavning- 
en, mens kun hver syvende, 
der spiser sammen med 
andre, bruger så kort tid. 

Egede går europæisk   
FEHA’s direktør Henrik Egede blev 
31. maj valgt som formand for de  
nationale foreninger under CECED  
– den europæiske producent-branche-
forening med sekretariat i Bruxelles.

Henrik Egede er valgt for perioden 
2016-2018 og skal være formand for 
sine kolleger i 20 EU medlemslande 
samt Tyrkiet og Rusland.

Henrik Egede afløser Camille Beur-
deley, direktør for den franske branche- 
forening, GIFAM. 

Holdbarhed i fokus 
Forbrugerrådet Tænk har i en ny kampagne fokus på elektronik-produkters 
holdbarhed.

Forbrugerrådet mener, det i højere grad skal kunne betale sig for forbru-
geren at få produkter repareret. Konkret foreslår rådet, at undersøgelsesge-
byr afskaffes i den periode, reklamationsretten gælder – og at producenter 
skal tvinges til at oplyse forventet holdbarhed.

FEHA mener, at markedet inden for varige forbrugsgoder allerede i dag 
ordner disse forhold på en fair måde, idet leverandører og importører i høj 
grad konkurrerer på netop holdbarhed og god service. 

Designa i nyt selskab  
Køkkenkoncernen Designa er af sine bankforbin-
delser sendt i konkurs – ifølge Dagbladet Børsen.

Konkursboet har imidlertid valgt at sende 
aktiviteterne videre i et nyt selskab, som direktør 
Erik Høj viderefører – foreløbig under konkurs-
boets ejerskab.

Stifter af Designa og mangeårige direktør, 
Henning Christensen, er ikke med i det nye 
set-up.

Branchemestre
FEHA nærmer sig 50 år som branche- 
forening i sin nuværende form.

Foreningen tog hul på jubilæet ved 
en quiz, hvor medlemmerne på Bran-
chedagen konkurrerede i viden om 
branchehistorie.

Thermex – emhættevirksomheden  
fra Hjørring – vandt konkurrencen,  
dog først efter lodtrækning med  
Vestfrost. 

2%  
2016 er startet med en fornuftig 
udvikling i afsætningen af hvide- 
varer og elektriske husholdnings- 
apparater – oven på boom-året 
2015.

Væksten de første fire måneder 
af 2016 har ifølge FEHA’s mar-
kedsdata været på 2% for hvide- 
varer, lidt mindre (i styk) for elek-
triske husholdningsapparater.

I Hvidvare-Nyts næste num- 
mer følger en halvårsstatus.



MADVARERNE HOLDER SIG FRISKE 
I LÆNGERE TID MED MIELE
Med Mieles moderne sortiment af køleskabe er der godt 

nyt til dem, der ikke ønsker at købe ind i tide og utide, 

og som samtidig vil undgå at smide madvarer ud helt 

unødigt. 

Hos Miele ved vi, at tyske hushold-
ninger smider 20 % af alle indkøbte 
fødevarer i skraldespanden. Grunden er 
ofte, at madvarerne ikke opbevares kor-
rekt og derfor bliver dårlige for tidligt. 
Madspildet svarer til, at hver tysker i 
gennemsnit smider mad i skraldespan-
den for over 300 Euro om året. Mieles 
friskhedssystemer holder dine madvarer 
friske i et perfekt klima og forlænger 
dermed holdbarheden betydeligt, og du 
undgår dermed et unødigt madspild. 
Vælg mellem køleskabe med DailyFresh,  
PerfectFresh eller PerfectFresh Pro.

DailyFresh
Skabe med DailyFresh tilbyder rumme-
lige skuffer og giver plads til masser af 
friske madvarer. Frugt og grønt holder 
sig friskt og sprødt i mærkbar længere 
tid.

PerfectFresh
Med PerfectFresh holder dine madvarer 

sig friske i op til tre 
gange så lang tid 
som i et almindeligt 
køleskab. Perfect-
Fresh-skuffer har 
den ideelle opbeva-
ringstemperatur til 
frugt, grøntsager, fisk, kød og mælke-
produkter.

Mieles vakuumforsegler-skuffer
Mieles dampovne har fået Sous Vide-
funktion, og det betyder, at du nu også 
har mulighed for at købe Mieles elegan-
te skuffer med en indbygget vakuumfor-
segler. Vakuumforsegleren er naturligvis 
genial, når du skal Sous Vide-tilberede 
din mad, men den har også den fordel, 
at du får mulighed for at vakuumpakke 
dine madvarer og dermed forlænge 
deres holdbarhed. Vakuumforsegleren 
giver dig også mulighed for at genlukke 
originalemballage som fx chips- og 
kaffeposer eller marmeladeglas, så varen 

igen er under 
undertryk og 
dermed holder 
sig længere. 

PerfectFresh Pro
Med PerfectFresh Pro kan dine madva-
rer holde sig friske i op til fem gange så 
lang tid som i et almindeligt køleskab. 
I de automatisk kontrollerede tempe-
raturzoner med temperaturer fra 0°C 
til +3°C kan kød, fisk og mange typer 
mælkeprodukter holde sig friske i op til 
tre gange så lang tid. Frugt og grønt 
endda op til fem gange så længe - takket 
være Mieles patenterede luftfugtigheds-
kontrol.

STOP MADSPILD 
– MED SMARTE TEKNOLOGIER

Mad-
spild

De seneste år er der kommet et kraftigt øget fokus på madspild i 
medierne, og det er også blandt producenterne blevet et af de helt store 
buzzwords. Men hvordan kan forbrugerne og producenterne afhjælpe 
madspild? Her er en række løsninger fra nogle af FEHA's medlemmer.
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FEM TEKNOLOGIER FRA ELECTROLUX 
REDUCERER MADSPILD
Electrolux byder på fem konkrete teknologier i deres køleskabe, 

som kan hjælpe forbrugerne med at reducere madspild.

Naturligt frisk – dobbelt så længe
FreshZone® – en særlig afdeling i 
køleskabet med lav temperatur, som er 
15% koldere end resten af køleskabet. 
FreshZone® holder pålæg, kød og fisk 
naturligt frisk i længere tid.

FreeStore™
Ventileret køl som giver en tilnærmelses- 
vis ensartet temperatur. Luftcirkulatio-
nen fra blæseren der er placeret i toppen 
af køleskabet, medvirker til mindre mad- 
spild, da dine madvarer vil holde sig 
friske i længere tid.

SuperKøl-funktion 
SuperKøl-funktionen sikrer hurtigt, at  
den ønskede køletemperatur nås. Særlig 
anvendelig når du har handlet stort ind,  
så dine madvarer nedkøles til rette tem- 
peratur hurtigt, uden risiko for at tem-

peraturen i køleskabet 
stiger og går ud over de 
øvrige madvarer.

MultiFlow – ventileret køl
Ventileret køl med køling 
på alle niveauer i køleskabet. Dette er 
den bedste ventilerede køleteknologi til 
dig, som gerne vil have de bedste op-
bevaringsbetingelser til dine madvarer. 
Med luftcirkulationen inde i køleskabet 
holder dine madvarer sig friske i længst 
mulig tid, og du vil opleve en ensartet 
temperatur, hvor temperaturen kun 
svinger minimalt.

TasteGuard® kulfilter
Det er optimalt, hvis luften omkring 
dine fødevarer er frisk og ren – og uden 
lugt. Netop det opnår du med Taste-
Guard®, der via et kulfilter renser luften  

og fjerner eventuel 
lugt, så madvarerne  
ikke tager smag af 
hinanden – heller ikke hvis der er mad-
varer i køleskabet, som ikke er pakket ind.

TwinTech® FrostFree med FreeStore® 
for længere friskhed i smag og  
konsistens 
Electrolux TwinTech® FrostFree tekno-
logi med FreeStore® garanterer optimal 
fugt i køleskabet. Maden bevarer den 
friske smag og konsistens længere pga. 
det uafhængige luftkølesystem i køleska-
bet og den frostfrie fryser.

FreshAir™ med ventilator 
– 60% friskere madvarer
FreshAir™ giver dine madvarer op til  
60 % længere levetid.FreshAir™ har en 
anti-bakteriel effekt og bevarer friskhe-
den i op til 60% længere tid. Ventila- 
toren fordeler ionerne i køleskabet og 
giver maksimal effekt med hensyn til 
frisk luft og friske fødevarer. Den ideelle 
temperatur i køleskabet gendannes hur-
tigt, når døren har været åben.

Adaptive Temperature Control 
tilpasser sig til din sunde livsstil
Med den nye Adaptive Temperature 
Control tilpasser dit ASKO køle-/fryse- 
skab sig til dine vaner og styrer tempe- 
raturen optimalt. Smarte sensorer regi- 
strerer nøje dit brug af køleskabet i løbet  

INTELLIGENTE MADSPILDS-
TEKNOLOGIER FRA ASKO
ASKO byder på en række innovative teknologier, der er med 

til at reducere madspildet i køkkenet.

af ugen og tilpasser sig til din 
livsstil: Hvis døren åbnes oftere, 
tilpasses temperaturen i køleska-
bet automatisk for at forhindre 
unødig opvarmning af fødevarerne, så 
de beskyttes bedst muligt på en økono-
misk måde. Det holder dine fødevarer 
friske i op til 20% længere tid end i et 
almindeligt køleskab.

ActiveAir™ – Optimal opbevaring 
overalt
Med ActiveAir™ kan du selv bestemme, 
hvor i køleskabet du vil placere dine 
madvarer. I et effektivt og højtydende 
køleskab er der lige koldt over det hele. 
Dermed kan du placere fødevarerne på 
alle hylder, og deres smag og tekstur 
bevares. ActiveAir™ tilpasser hurtigt 

luften, temperaturen og fugtigheden i 
køleskabet, så udtørring af fødevarerne 
reduceres markant, mens de holdes 
friske i længere tid.

Active Vita Led™ – Bevarer vitaminerne
Det unikke Active Vita Led™ bevarer de 
vigtige vitaminer i fødevarerne.Det sær-
lige Active Vita Led™ efterligner foto- 
syntesen og sikrer effektivt, at de op-
bevarede fødevarer beholder de vigtige 
og værdifulde vitaminer, som de har fra 
naturens side ved plukning eller høst, 
og holder samtidig fødevarerne friske i 
længere tid.
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SAMSUNGs SMARTE KØLESKAB 
BEKÆMPER MADSPILD
Opkoblingsmuligheder, stor kapacitet og smarte 

løsninger er i fokus, når Samsung præsenterer sine 

nye, innovative produkter til køkkenet.

Family Hub-køleskabet indeholder en række funktioner, der 
både kan hjælpe dig med at organisere madvarer og daglig-
dagsopgaver i hjemmet og samtidig bidrage til underholdnin-
gen i køkkenet. Køleskabet fungerer som en hub, der forbin-
der hele hjemmet. Al kommunikation vises nemlig på en 21,5 
tommer HD LCD-skærm, der er indbygget i forsiden af køle-
skabets øverste højre dør. Skærmen fungerer som en central, 
hvor man blandt andet kan uploade og opdatere kalendere, 
tilføje billeder og efterlade beskeder til hinanden eller få vist 
børnenes små tegninger – alt dette er nemt og enkelt at gøre via en smartphone.

Family Hub hjælper dig også med at holde styr på dine madvarer i køleskabet. 
Det kan nemlig identificere, hvilke varer du har liggende, hvilke du er løbet tør for, 
og hvornår holdbarhedsdatoen udløber – alt sammen for at hjælpe med at reducere 
madspild. Dette er muligt ved, at tre avancerede kameraer, der er installeret i køleska-
bet, tager et billede af indersiden, hver gang du lukker døren.

Hjertet i hjemmet
Billederne er tilgængelige fra din smartphone, og du kan således altid få en hurtig 
oversigt over køleskabets indhold, selv når du står nede i supermarkedet. Det eneste 
du skal gøre er at hente Samsung Smart Home-appen. Køleskabet kan også hjælpe 
dig med at bestille madvarer online, holde styr på opskrifter samt oprette og dele 
indkøbslister med resten af familien.

Da køkkenet for mange er hjertet i hjemmet og samlingsstedet for hele familien, 
kan Family Hub også bidrage til underholdningen. Gennem sine indbyggede højt-
talere eller ved hjælp af andre Bluetooth- højttalere, såsom Samsungs 360-serie, kan 
du afspille musik i hele hjemmet. Du kan også forbinde dit Smart TV og se dine 
yndlingsprogrammer direkte på køleskabets display.

Family Hub indeholder enestående innovation og design både indenfor og uden-
for. Med Samsungs eksklusive FlexZone™ kan du efter behov ændre nederste højre 
fryser til et køleskab for at tilgodese flere opbevaringsbehov. Med systemet ’Triple 
and Metal Cooling’ kan fødevarer holde sig friske længere, fordi det gør køleskabet 
i stand til at præcisere temperaturen og opretholde en høj luftfugtighed. Køleskabet 
har også en række energibesparende funktioner.

Mad-spild
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Er du løbet tør for 
mælk derhjemme? 
Så tager du bare 
mobiltelefonen 
frem og kigger ind 
i køleskabet. 

Få middagstips 
og send de rigtige 
indstillinger 
direkte til ovnen. 

Start og vælg 
opvaskeprogram 
uanset hvor du er.

Styr enkelt 
vaskemaskinen og 
tørretumbleren 
via Home Connect-
appen – også fra 
sofaen, hvis du 
ønsker det.

Home Connect er en service, der tilbydes af Home 
Connect GmbH. For mere information om Home 
Connect, besøg siemens-home.dk. Home Connect er 
kun tilgængelig i udvalgte lande. For at bruge Home 
Connect, skal du oprette en brugerkonto og registrere 
dig hos Home Connect GmbH. Appen er på engelsk, 
og du kan downloade den gratis via Google Play Store 
eller App Store.

Betjen dine 
nye Siemens 
hvidevarer 
uanset hvor 
du er.



Check ind hjemme når du er ude. 
Nyhed! Betjen dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect.

Siemens. Fremtiden flytter ind.

Med nye innovationer opstår der nye muligheder. Nu kan du betjene 
dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect, uanset hvor du 
er, og hvad du laver. Kombinationen af Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer, smart 
software og den intuitive Home Connect-app giver masser af praktiske 
muligheder, som gør livet meget lettere.

B
S

H
 g

ro
u

p
 e

r 
in

d
e

h
av

e
r 

af
 v

ar
e

m
æ

rk
e

li
ce

n
s 

fr
a 

S
ie

m
e

n
s 

A
G

Ovnen som giver middagstips.
Gør brug af funktionen recipeWorld, der 
indeholder mange lækre opskrifter – vælg 
din favorit, og send de rigtige indstillinger 
direkte til ovnen. Er du forsinket eller bare 
hundesulten? Varm ovnen op på vej hjem.

Kig i køleskabet på afstand.
Ved hjælp af kameraer i køleskabet 
(KG36NHI32) kan du kontrollere køle-
skabets indhold, når du er på arbejde eller 
er ude at handle. Du kan også justere 
temperaturen i køleskabet via appen. 
Perfekt, hvis du er i sommerhus eller ude 
at rejse. Og hvis køleskabsdøren ikke er 
lukket og temperaturen stiger, får du en 
push-meddelelse på mobiltelefonen.

Opvaskemaskinen som har opvasken
færdig, når du kommer hjem.
Start og vælg opvaskeprogram uanset 
hvor du er. Home Connect hjælper dig 
med at vælge det rigtige program efter 
typen af service, eller om programmet 
skal være hurtigt eller energibesparende. 
Du skal bare trykke på appen.

Med funktionen Tab Counter får du en 
push-meddelelse, når du er ved at løbe tør 
for opvasketabs.

Vaskemaskinen der beder dig om at 
købe vaskemiddel.
Du kan nemt vælge program og funk-
tioner samt starte vaskemaskinen via
Home Connect-appen. Har du en vaske-
maskine med automatisk dosering, i-Dos, 
får du en push-meddelelse, når du er ved 
at løbe tør for vaskemiddel.

Start tørretumbleren på vej til arbejde.
Med Home Connect kan du nemt vælge 
program, starte tørretumbleren og se 
status, uanset hvor du er.

Læs mere om Siemens nye hvidevarer 
med tilslutning til Wi-Fi på 
siemens-home.dk

siemens-home.dk



Motion Control System
der er nem at føre rundt  

– også helt ud i krogene.

Silent ZEN System
Sikrer et meget lavt støjniveau 

via isolerende effekt.

Silent ZEN mundstykke
Med ekseptionel suge-  

og rengøringsevne.



Læs mere om alle produkt-
fordelene og Ultrasilencer 
Zen på electrolux.dk

Forvent  
ingenting
af vores nye 
støvsuger
Oplevelsen af harmoni og 
støvsugning hører for mange 
ikke sammen. Det gør det for 
os. Du kan nemlig forvente  
lyden af ingenting, når du 
tænder for vores nye støvsuger 
UltraSilencer™ Zen. Det skyl des 
vores unikke Silent ZEN System, 
der reducerer de tradi tionelle 
støjgener, samtidig med at 
støvsugeren er yderst effektfuld.
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INSPIRED BY SCANDINAVIA

#inspiredbyscandinavia
ASKO.dk/inspiredbyscandinavia

@ASKO_Danmark.



Å rets IFA Global Press Conference 
var for første gang nogensinde      
 rykket uden for Europas grænser 

til Hong Kong og til Shenzhen, der er 
kendt som Kinas teknologi-hovedstad.

Den årlige pressekonference blev 
afholdt i Hong Kong og Kina, da fol-
kene bag IFA i Berlin i år åbnede en ny 
messe i netop Shenzhen.

Kina det hurtigst voksende marked i 
verden for forbrugerelektronik, blandt 
andet på grund af en ekstremt hurtigt 
voksende middelklasse. Derfor forsøger 
IFA at skabe et brohoved ind på det 
kinesiske marked for internationale virk- 
somheder, da den voksende middel-
klasse og øgede købekraft i Kina er et 

IFA INDTAGER KINA
IFA i Berlin er et af de største events inden for forbrugerelektronik, hvor 
producenterne har mulighed for at fremvise de seneste produkter, og folkene 
bag IFA Berlin har nu skabt CE China – en messe, der skal åbne døren til det 
kinesiske marked. 

særdeles interessant marked, også for 
europæiske virksomheder, hvis de ikke 
vil miste det potentielle marked til lokale 
producenter.

IFA ultra-light
Den nye messe er dog foreløbig ikke på 
nogen måde sammenlignelig med IFA 
i størrelse, hvilket også er årsagen til, at 
de har valgt at kalde den for CE China. 
Christian Göke, CEO for Messe Berlin,  
understregede, at man de første år ikke 
må drage paralleller mellem de to messer 
– hvor IFA er verdens største, fyldte CE 
China det første år, hvad der svarer til en 
enkelt hal i Berlin.

Men ifølge Christian Göke vil Messe  

Berlin forsøge at genskabe kvaliteten fra 
IFA i Kina ved hjælp af mange af part-
nerne fra Berlin, der er kommet med på 
det kinesiske eventyr. Hertil kommer en 
række nye partnere i Kina, herunder de 
lokale myndigheder i Shenzhen, Alibaba 
og lokale teknologimedier.

De har valgt Shenzhen, da det er en 
hurtigtvoksende by, der er center for 
forbrugerelektronik i Kina, og da de her 
har mulighed for gode, moderne lokaler 
til messen.

Et langsigtet projekt
– Vi vil replikere IFA og søge støtte 
fra udstillere og partnere. Vi er her 
langsigtet, og det er ikke for sjov, vi vil 

CE China skal ses som 

et fremstød for internationale 

brands på det voksende 

kinesiske marked.
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etablere os i Kina. Vi har tålmodighe-
den, og vi vil udbygge messen til at være 
den største af sin slags i Kina, fortalte 
Christian Göke.

Og det er netop også derfor, de in-
viterede medierne med, da de gerne vil 
have, at de bliver en strategisk partner 
for udviklingen af brandet i Kina.

Det første år var selve messen hurtigt 

overstået, når man gik rundt i den store 
hal, og det er klart, at den kræver op-
bakning fra producenterne, hvis den skal 
få succes. Dog er der grundet udviklin-
gerne på det kinesiske marked et stort 
potentiale i messen, og der er ingen tvivl 
om, at de internationale virksomheder 
bliver nødt til at sætte øget fokus på 
dette og andre asiatiske markeder.

En række kinesiske producenter var også til stede på messen, her Robam, der er en lokal producent 

i den højere ende.

Det asiatiske marked adskiller sig noget fra det 

Europæiske.

En række kinesiske producenter var også til stede på messen, her Robam, der er en lokal 

noname-producent.

Ce China 2016 var første gang, folkene bag 

IFA forsøgte sig med det kinesiske marked.

Check ind på 
Mieles ✶✶✶✶✶ 
gourmet hotel …

Har du checket ind på Mieles 

nye ✶✶✶✶✶ gourmet hotel K 20.000?

… eller måske skulle vi hellere spørge: 

Har Mieles nye ✶✶✶✶✶ gourmet hotel 

checket ind hos dig? De nye skabe 

får i hvert fald masser af opmærksom-

hed i medierne netop nu.

Massiv markedsføring

Som du sikkert har bemærket kører  

vi lige nu en massiv introduktions- 

kampagne for Mieles nye K 20.000 

køle-/fryseskabe. En stor TV-kampagne 

på TV2 og TV3 er netop afviklet og  

følges op af en massiv online-kam- 

pagne med både film og klassiske  

bannere samt store helsides annoncer 

i alle de store dagblade mfl. 

Til butikkerne

Vi har udarbejdet POS-materialer,  

der matcher kampagnen, og som  

samtidig passer til de enkelte skabe i  

K 20.000-serien. Spørg bare din lokale 

Miele Account Manager – han har det 

hele med. Også den lille overskuelige 

folder, der giver et hurtigt overblik over 

de væsentligste nye features.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Fantastiske køle-/fryseskabe

Fede features

Massiv markedsføring

Perfekt POS

Miele – Immer besser

ANNONCE
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DAMPOVNEN TIL DEM  
DER VIL LIDT MERE I ET KØKKEN

Skru op for dampen, når du bager og få et perfekt resultat med en ProCombi dampovn,  
3-i-1 multi funk tionsovn med kombidamp.

Se mere og find inspiration på aeg.dk

Damp, og masser af det, er altid vejen til succes i køkkenet,
uanset om det er brød, fisk eller en god mør steg, der er på menuen.

25% DAMP/75% VARMLUFT
er en optimal kombination til kød,  
fjer  kræ og brød, som får en mør  
og smagfuld krumme og en sprød,  

50% DAMP/50% VARMLUFT
er optimal til genopvarmning til mad. 
Den ekstra fugt betyder, at maden ikke 
udtørrer ved genopvarmning.

100% DAMP  
ikke ”koger ud”, samt ris og grøntsager. 
Du kan sætte det hele i ovnen samtidig, 
uden at det tager smag af hinanden.



Elektronikforbrugere er i dag troløse. 
Kun hvis du eller din kæde skiller 
sig ud og skaber meningsfulde rela-

tioner, kan du få et langvarigt og godt 
forhold til forbrugerne.

Sådan lød konklusionerne, da Europas 
elektronikkræmmere (retailere) på abso-
lut top-direktør niveau var samlet til det 
tredje TCG Summit, en event opfundet 
og drevet med elegance af den tyske 
branchemand Chris Buecker.

Retailerne skal udvikle butikken og 
eksperimentere. Eksperimentér – og 
brug data fra eksperimenterne til at af- 
klare, hvor forbrugerne er på vej hen, 
lød rådet fra Jim Manzi, stifter af APT  
– et succesfuldt big data-firma i London, 
der nu ejes af Master Card.

Samme budskab kom fra forskerside. 
Professor Dick Morschett, Freiburg 
Universitet, var meget klar:

”Hvis I ikke skiller jer ud på anden 
måde, så er der kun prisen tilbage at slås 
om”, sagde han.

Professor Morschett fremhævede sko- 
branchen som et eksempel på en bran-
che, der indtil for nylig troede, sko for 
evigt ville sælges i fysiske strøgbutikker 
med kasser på hylderne. Pludselig er 
branchen vågnet op til, at internet- 

DE SIDSTE 
FEM METER 
AMSTERDAM - Retail inden for varige forbrugsgoder 
handler ikke om at flytte bokse. Det handler om relationer. 

butikken Zalando er løbet med betyde- 
lige markedsandele.

Det skete for sko. Vil det samme ske 
for home appliances? Ikke umiddelbart 
– mere end 90% af globalt elektroniksalg 
er i fysisk butik. I Europa er de klassiske 
brands og retail-kæderne stærke:

”I skal være tydelige for forbrugerne. 
Butikken må ikke blive et showroom. I 
skal skille jer ud på en måde, der er klar 
og konsistent. Og I skal have veltrænet, 
engageret salgspersonale – online og i  
den fysiske butik”, sagde Dr. Morschett.

Han nævnte Trader Joe’s (økologiske 
fødevarer, Californien), Desigual (mode, 
Spanien) og Hornbach (byggemarkeds-
kæde, Tyskland) som aktuelle eksempler 
på forhandlere og brands, der i andre 
brancher skiller sig ud. 

”Nøglen til at gøre en forskel er: clear 
profile, consistency og continuity”, lød det.

TCG Summit bragte eksempler på 
elektronik-kæder, der skiller sig ud. Den 
afrikanske internet-retailer Jumio har dan-
net særdeles muntre musikvideoer som 
reklame. Britiske Appliances Online er 
gået i front med personlig markedsføring 
og service.

”Få liv i produkterne. Få liv i din ser- 
vice”, lød det fra Yossi Erdman, AO’s 

unge direktør for brand og sociale medier.
”Vi sælger jo ikke diamanter eller rej- 

ser. Vi sælger nødvendighed – forbru-
gerne skal have vasket tøj. Vi mener 
ikke, det behøver være kedeligt”, sagde 
Erdman.

Rapperen Roley Martin havde for et 
par år siden optaget en privat video om 
sin nye BEKO-vaskemaskine. Straks op-
snappet og anvendt af AO til markedsfø-
ring i samarbejde med kunstneren.

Andre tiltag: kunder, der ser hinandens  
køkkener eller beskidte vasketøj. Kunder 
der tæller antal ænder inden i en opvaske- 
maskine eller spiller kort med deres vaske- 
maskine. Om det sidste var ide eller vir- 
kelighed, stod dog ikke helt klart … 

Og ikke mindst: AO servicemontører, 
der en gang om ugen præmieres for de 
bedste facebook-feedback fra forbrug- 
erne.

Hvidevarer og elektriske hushold-
ningsapparater er nødvendigheder, men 
de kan godt sælges og serviceres med 
sjæl og personlighed. AOs direktør, John  
Roberts, bruger fx 30 minutter om dagen  
på at chatte med forbrugerne:

”De sidste fem meter – det er dem, 
der tæller”, som Yussi Erdman formule-
rede det.                  -egede

Intet mindre end en hyldest-

rap til den nye vaskemaskine. 

Britiske Roley Martin rappede 

- og Appliances Online brugte 

budskabet.

I Australien har AO Online  

”The Legend”, som personaliserer den 

gode service. Her strækker han mate-

matikken til det yderste …
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EUROCUCINA 2016
Møbel- og køkkenmessen Eurocuina løb vanen tro af stablen i Milano i april i år 
og bød på mange spændende nyheder fra producenterne.

Årets Salone de Mobile og Eurocucina blev en stor succes 
med et rekordstort antal besøgende på 372.151, hvoraf      
  67% kom uden for Italien, hvilket var med til at under-

strege messens voksende betydning internationalt.
Mens messen i høj grad fokuserer på møbler, så er en del  

af den afsat til køkkendesign, herunder hvidevarer, og igen i  
år deltog en række af FEHAs medlemmer i messen, som 
Hvidvare-Nyt besøgte.

Da messen i høj grad er rettet mod køkkenbranchen, er 

fokus ikke så meget på ny teknologi, men mere på design og 
indbygningselementer, hvilket tydeligt kunne mærkes.

Mens messen ikke er lige så fokuseret på teknologi og ny- 
udvikling som IFA i Berlin, kunne producenterne alligevel 
byde på en række nyheder samt produkter, der før er blevet 
vist, men som nu endelig er på vej ud på markedet. Derfor  
var der flere trends, man kunne genkende fra IFA i 2015, 
blandt andet det smarte hjem, damp, sous vide, madspild  
og energi.

BESØGSTALLET 
PÅ ÅRETS SALONE 
DEL MOBILE VAR 

PÅ 372.151, HVILKET 
VAR OMKRING 4% 

FLERE END I 
2014.
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– Vi bliver stærkere og stærkere inden 

for madlavning, så vi fokuserer mere 

og mere på køkkensegmentet, fortalte 

Jesper storm.

Alle de køkkenprodukter, som ASKO 

havde taget med på Eurocucina, kommer 

kun i køkkenbutikkerne, da det er fokus 

for messen. Derfor er der også blevet sat-

set meget på design i den nye, komplette 

midrange plus-serie, som de lancerede 

på messen. Serien hedder, ifølge Simona 

Štern, ASKO Craft, da der i høj grad er 

fokus på håndværket, for eksempel ved, 

at elementernes rammer er skåret i ét 

stykke, så der ingen synlige samlinger er. 

Den nye serie kommer i rustfrit stål samt 

ASKO – satser på køkkenet
Hos ASKO mødte Hvidvare-Nyt Simona Štern og Jesper Storm, der fortalte, at 

ASKO fra at have været kendt for deres opvaskemaskiner og vaskemaskiner nu i 

højere grad forsøger at komme ind i madlavning med mere eksklusive produkter, 

end hvad man normalt ser hos Gorenje

i grafit-sort, som der er stor efterspørgsel 

efter på grund af det eksklusive udtryk. 

Deres nye 60 cm dampovn og deres 

nye 45 cm mikrobølgeovn har fået en 

Red Dot Award og kommer ud til forhand- 

lerne i juni.

Kombi-kogeplade med touchbetjent 
gasblus
En spændende nyhed fra ASKO er en 

kombi-kogeplade, hvor man får det bed-

ste fra begge verdener med induktion og 

gas.

– Vi lancerer også en kombi-kogeplade, 

der kombinerer almindelig kogeplade-

funktion med et touch-betjent gasblus, 

som er en af de første af sin slags. 

Gasblusset kan bruges til wok, der kan 

koncentrere ilden, men som også har en 

ydre gasring, der bruges, når man laver 

normal mad. Den kombinerer gas med 

touchbetjening, flexzone og normal koge-

plade.

Den er målrettet dem, der ikke har 

mulighed for at bruge for meget tid på 

maden i hverdagen, men som gerne vil 

give den en skalle i weekenden med gas-

blusset.

ASKO har dog ikke glemt baggrunden 

inden for vask og lancerer derfor også 

en opvaskemaskine med fire skuffer og 

plads til 18 kuverter med ekstrem flek-

sibilitet. Den nye opvasker er designet 

stort set uden plastikdele indeni, man 

kan flytte rundt på elementerne for at få 

plads til besværlig opvask, ligesom man 

kan fastspænde plastikting, så de ikke 

ryger rundt i opvaskeren.

Opvaskeren er testet til A++ med 16 

kuverter, men selv med 18 kuverter 

opnår man en energimærkning på A+.

Asko Craft-serien er udarbejdet med en front i ét stykke. Askos nye opvaskemaskine kan 

klare op til 18 kuverter.

Askos nye kombi-kogeplade er unik på markedet.

Simona Štern og Jesper Storm
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– Til september lancerer vi en ny 

opvaskemaskine i Danmark, som går 

under navnet Miele EcoFlex, der har 

fire-fem highlights. En af de store 

ting er udviklingen af interiøret i op-

vaskemaskinen, og som altid handler 

det om fleksibilitet. Hele interiøret er 

blevet gendesignet med fokus på at 

MIELE genbruger vandet
Miele havde vanen tro en række nyheder på Eurocucina, herunder en ny, grebsløs 

indbyg-serie, der blandt andet fås i en ny, grå farve, som der er stigende efter-

spørgsel på. Men de væsentligste nyheder var en helt ny opvaskemaskine, der 

udnytter det brugte vand til at varme næste opvask op samt sous vide, hvor Miele 

nu i høj grad er begyndt at rykke.

”Vores amerikanerkøkkener kommer til Europa i slutningen af 2016. Vi har fået forespørgsler, både i 

Danmark og i resten af Europa, på de her lidt mere landlige køkken”, fortæller Asger Bache.
Asger Bache kunne blandt andet fremvise en ny 

grå serie.

Ultra Vortex madras støvsuger 
er en støvsuger, der slår 99,9% 
af alle bakterier og støvmider 

ihjel. Det sørger UV lampen for. 
 

Den kan bruges på madrasser, 
sofaen, puder, m.m. 

 
Støvbeholderen er let at tage af 
og tømme helt uden at komme i 

berøring med støvet. 

www.hoover.dk 



GRUNDIG forbinder hjemmet
Når man trådte ind på Grundigs stand på Eurocucina, blev man mødt af en rigtig 

flot præsentation af deres vision om det smarte hjem, hvor alle apparater kan 

tale sammen. Connectivity var med andre ord i fokus, og der er ingen tvivl om, 

at Grundig satser hårdt på fremtidens forbundne hjem.

Men udover smart home kunne Grundig 

også byde på en række nyheder, blandt 

andet en ovn, hvor man kan opdele ovn- 

rummet med en keramisk plade. Grundigs  

Divide and Cook ovn sikrer, at uanset 

hvilke retter, man tilbereder, så blandes 

duftene ikke. Desuden sikrer to sepa-

rate blæsere, at varmen fordeles jævnt i 

begge rum, mens Grundigs Multi-Taste 

teknologi sørger for yderligere varm luft 

fra siden af ovnen for at sikre, at maden 

bliver tilberedt jævnt.

Send dine glas i spa
Grundigs nye opvaskemaskiner bruger 

blot 5,5 liter vand og har et lydniveau på 

ned til 42db. Med Grundigs AutoGlass 

Perfect-teknologi bliver vinglas glinsende 

rene, lige til at sætte på bordet og for-

længer glassenes levetid med op til 20 

gange.

Opvaskemaskinen måler selv, om van-

det er hårdt eller blødt og beskytter deri-

gennem glassene, samtidig med at den 

reducerer vandspild. Opvasken afsluttes 

med SteamShine, hvilket sikrer, at glas-

sene skinner på spisebordet.

Selv den bedste opvasker risikerer 

med tiden at komme til at lugte, hvilket 

Grundigs Ion Fresh-teknologi tager kam-

pen op imod. Teknologien frigiver ioner i 

opvaskeren, hvilket neutraliserer ubeha-

gelige lugte. Der er ingen skadelige gas-

ser eller kemikalier involveret, så hverken 

forbrugerne eller miljøet bliver belastet.

Grundig satser hårdt på Eurocucina 
og Norden
Ifølge Bård Nordhagen er det første gang, 

Grundig er med på messen i så stort et 

omfang, ligesom de satser kraftigt på det 

danske marked.

– Det er vigtigt for os at få Grundigs 

brandværdier frem på det nordiske mar-

ked, så vi har indgået et samarbejde med 

Kongelig Dansk Yachtklub. På den måde 

vil de danske forbrugere lettere kunne 

opsøge os. Vi sætter også fokus på, hvor-

dan vi tager ledende skridt inden for miljø- 

og brugervenlighed. Vores nye 5,5-liters 

opvaskemaskine er bedst i verden i forhold 

til vandforbrug, og vi fortsætter med 

vores Cool Fresh+ funktion, som holder 

mad frisk længere. Produkterne kommer 

i distribution til sommer. Teknologisk vil 

vores produkter blive udbygget med øget 

brugertilgang gennem styring fra apps, 

både i og udenfor hjemmet.

kunne fastholde flere produkter af 

mærkværdig størrelse, blandt andet 

nogle holdere, der sørger for, at glas 

ikke kan falde ned under spulepro-

cessen, fortalte Asger Bache.

- Vi kommer med vores nye serie 

med A+++ -20%, takket være det 

her Heat Storage-system, som udnyt-

ter det restvand, der normalt bliver 

skubbet ud. Det kommer i stedet 

ind i en separat beholder. Herefter 

tager man frisk vand ind i en indre 

beholder, hvor det bliver opvarmet af 

det gamle vand, så når man vasker 

op næste gang, skal man ikke varme 

vand op fra iskoldt – man har allere-

de opvarmet det. Ved daglig vask har 

man varmet så meget op, at vi opnår 

denne nye energiklassificering.

Sous vide og vakuum
– En vigtig ting for os, og som vi 

virkelig tror på, er vores nye kombi-

nationsovn, der både har damp og 

mikro-bølge-funktion. Det er en af  

de ting, vi gør et stort nummer ud 

af. Den kommer i samtlige farver, 

hvid, sort og også grå, kunne Asger 

Bache fortælle.

Med sous vide garanterer Miele,  

at ovnen holder temperaturen, for 

den skal være nøjagtig, og dampov-

nen er ifølge Asger Bache nøjagtig 

lige så præcis som de dedikerede 

sous vide.

Også vakuum-forsegleren er vigtig 

for Miele – den giver forbrugerne 

en masse værdi, både i forhold til 

madlavning, men i høj grad også i 

forhold til opbevaring. Grundig havde en særdeles flot præsentation af det smarte hjem på deres stand.

Miele har store forventninger til deres nye sous 

vide-ovn med tilhørende vakuum-skuffe.
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– Da Eurocucina er en designmesse, har vi 

valgt at fokusere på indbygningsenheder. 

Vores nye model af vinkøleskabe er meget 

stille med 34db, hvilket bliver vigtigere 

og vigtigere for forbrugerne. Hvidevarerne 

må ikke larme for meget. Det har A+ og 

koster i omegnen af 20 euro om året at 

bruge. Det kan opbevare 18 flasker vin, 

og lågen åbner som på en ovn, fortalte 

Lutz Weber fra Liebherr.

– Dimensionen på 45 cm gør, at den 

passer perfekt med andre producenters 

produkter. Designet er udviklet til at 

matche flest mulige produkter fra andre 

producenter. Det grebsløse vinkøleskab 

har også vores feature, hvor lågen lukker 

automatisk efter fem sekunder, hvis man 

kommer til at åbne den ved et uheld. 

Som med alle Liebherr-produkter, kan 

sollys ikke trænge gennem glaslågen, og 

træet er naturligvis ubehandlet, supple-

rede Claus Tange fra Witt.

BluPerformance hjælper kunden på vej
Ifølge Claus Tange var hovedproduktet 

BluPerformance-køleskabet, der blev præ-

LIEBHERR byder på indbyg 
og pædagogisk køleskab
Eurocucina er først og fremmest en køkkenmesse, og derfor var fokus hos mange 

af producenterne på indbyg, og det var også tilfældet hos Liebherr, men naturligvis 

med 100% fokus på køl. Deres vigtigste nyhed var et særdeles stille vinkøleskab.

senteret på IFA i september, men som nu 

endelig er ude hos forhandlerne.

Køleskabet, der har vundet en Red Dot 

Award, blandt andet på grund af de ind-

vendige hængsler, kombinerer køleevne, 

energieffektivitet og 20% større kapacitet 

på grund af et nyt indvendigt design.

Hjertet af BluPerformance er en skærm 

på syv tommer, hvor man kan styre køle-

skabet, blandt andet med en party mode, 

hvor man hurtigt kan køle vin og øl ned 

og sætte den til at minimere kølingen, 

hvis man for eksempel er på ferie.

Men der, hvor køleskabet virkelig kan 

hjælpe forbrugerne og være med til at 

reducere madspild, er ved en smart funk- 

tion, hvor man præcis kan se, hvilken  

forskel det gør at udnytte BioFresh-zonen.

– Man kan se på forskellige typer 

madvarer og se, hvor længe de kan holde 

sig i den almindelige del af køleskabet 

kontra BioFresh.For eksempel kan man 

fordoble holdbarheden af fisk, og skær-

men fortæller også, hvordan de enkelte 

madvarer skal opbevares, for eksempel 

om det skal være meget tørt, ligesom den 

fortæller, hvis en madvare, som bananer, 

ikke egner sig til opbevaring i køleskab, 

forklarede Lutz Weber.

– Det var en stor overraskelse for mig, 

da jeg legede med skærmen, selvom jeg 

har været i branchen i mange år. Bare 

med ost bliver levetiden forlænget utro-

ligt meget, og eksempelvis kan holdbar-

heden af gulerødder øges med 30 dage. 

Man bliver forbløffet, hvis man tester det 

derhjemme, fortalte Claus Tange.

BluPerformance gør det nemt for forbrugerne 

at se fordelen ved at bruge BioFresh-zonen

BluPerformance har fået langt mere plads.
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SIEMENS byder på nye 
muligheder i hjemmet og 
på kogepladen
Blandt Siemens’ helt store nyheder på Eurocucina var en fleksibel induktions-

kogeplade. De nye flexInduction kogesektioner har større zoner og nye smarte 

funktioner, som giver mere fleksibilitet i madlavningen. 

Candy WTC (Watching, Touching, Feel- 

ing) er på mange måder essensen af 

Candys smart home-system, Simply-Fi. 

Ud over betjening direkte fra ovnlågen 

gør den det muligt at se videoer med op- 

skrifter og meget andet på lågen. Den 

19 tommer store skærm bliver et kontrol-

panel, og med det indbyggede kamera i 

ovnen, kan man følge med i maden helt 

tæt på, uden at man skal åbne for lågen.

Ifølge Giorgio Lasagni fra Candy er de  

overbeviste om, at markedet er klar til 

denne nye teknologi, og til at hvidevarer- 

ne nu endelig bliver forbundne, for 

Kogesektionen registrerer selv, hvor stor 

gryden eller stegepanden er. Hvis man 

kommer uden for en kogezone, tilføjes 

nye zoner automatisk, så gryder og pan-

der bliver jævnt opvarmet. Med flexMoti-

on husker kogepladen varmeindstillingen 

for kogegrejet, så temperaturen tilpasses 

automatisk, når man flytter rundt på 

det. Desuden kan kogesektionen justere 

varmen i varmezoner, for eksempel med 

maksimum temperatur længst fremme, 

simre i midten på middel varme og hold 

Candys vedkommende via en app baseret 

på Remote Total Cooking Control-tekno- 

logien.

Dobbelt op på rens og ovnrum
Ved Eurocucina præsenterede Candy 

desuden opgraderede ovne med større 

kapacitet og mulighed for at opdele ovn-

rummet. Visse af modellerne har effektivt 

dobbelt rensesystem, der er baseret på 

vand og pyrolyse, hvilket ifølge Candy er 

det mest fleksible rensesystem på mar-

kedet.

I ovnene med stor kapacitet er det 

CANDY byder 
på lågebetjent ovn
Allerede for to år siden, sidste gang Eurocucina blev afholdt, kunne Candy fremvise 

en konceptovn, hvor betjeningen af ovnen foregår direkte på ovnlågen. Dengang var 

det på idéstadiet, men i år kunne de endelig fremvise en fungerende model, der 

allerede til september skulle være på vej ud på det europæiske marked, mens den 

vil komme til de nordiske lande senere på året eller til næste år.

maden varm længst bagtil på lav varme. 

De forskellige zoner aktiveres, når man 

stiller gryder eller pander på dem.

En anden smart funktion er fryingSen-

sor Plus, som holder styr på panderne 

ved at måle temperaturen under hele til-

beredningen, så maden ikke brænder på.

Home Connect: Betjen dine Siemens 
hvidevarer uanset, hvor du er, og  
hvad du laver.
Siemens fokuserede desuden på smart 

home-teknologien med Home Connect, 

der gør det muligt at betjene hvideva-

rerne, uanset hvor man er.

For eksempel kan man kontrollere 

køleskabets indhold, når man er ude at 

Smarte bestikskuffer i toppen af opvaskemaskinen giver langt mere 

fleksibilitet.

fryingSensor Plus holder styr på panderne ved at måle temperaturen 

under hele tilberedningen, så maden ikke brænder på.

muligt at bruge fem plader på en gang, 

og i ovne med opdeleligt ovnrum er det 

takket være en særlig adskiller muligt at 

lave to forskellige retter samtidig, med 

forskellig temperatur, tid og program, 

uden at aromaerne blandes.

Et af de helt store tilløbsstykker på Candys 

stand var ovnen, hvor ovnlågen kan bruges til 

at betjene ovnen.
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WHIRLPOOLS intelligente 
køkken er smartere end 
de fleste
Whirlpools helt store trækplaster på Eurocucina var i år det intelligente køkken, 

som de havde taget et skridt videre.

En af de nye funktioner var en scanner, så man for eksempel kan scanne pakker med 

babymælk og andet, hvor køkkenet så automatisk ved, hvordan maden skal tilberedes. 

Køkkenet kan desuden huske forskellige fødevarer, så det altid opvarmer babymælken 

til den rette temperatur, ligesom det kan genkende forskellige typer pander, så man kan 

flytte rundt på dem på kogeøen og alligevel være sikker på, at de får den korrekte tem-

peratur.

Desuden åbner køkkenet selv for mikrobølgeovnen og indstiller den med korrekt tid og 

intensitet, så man blot skal placere en færdigret i den.

Whirlpools nye SmartCook-kogeplader gør madlavningen let med en assisteret mad- 

lavningsoplevelse. Den intuitive touch-betjening hjælper dig hvert enkelt trin af madlav-

ningen, så man får perfekt tilberedt mad.

– Med den avancerede ydelse fra induktionskogepladen, kombineret med SmartSense-

programmer og temperatursensorer, der holder øje med madlavningsprocessen med 

stor præcision, er kogepladen responsiv og intuitiv, hvilket gør det nemmere at få styr 

på madlavningsteknikkerne og være kreativ i køkkenet, fortæller Neil Tunstall, General 

Manager of Cooking, Whirlpool EMEA. 

Ny opvaskemaskine er fedtets værste fjende
På Eurocucina præsenterede Whirlpool også de 

nye SupremeClean-opvaskere, som indeholder 

en lang række innovative teknologier til endnu 

bedre ydelse i forhold til opvask og tørring – 

endda med 30% ekstra plads. 6th SENSE, 

PowerClean Pro og PowerDry er teknologier, der 

gør det nemt at vaske og tørre en hel opvasker 

fyldt med opvask, uanset hvor fedtet den er. 

Opvaskeren klarer det på under en time med 

en energiklasse på A+++ -10.

Betjeningen af opvaskeren er intuitiv og 

nem, og inden i opvaskeren bliver forbrugerne 

med en kraftig rød farve gjort opmærksom på, 

hvor de skal placere opvasken for at få det 

bedst mulige resultat.

SmartCook fra Whirlpool hjælper forbrugerne gennem madlavningsprocessen.

SupremeClean er fedtets værste fjende.

handle. Man tager mobiltelefonen 

frem og kigger ind i køleskabet, lige-

som man kan justere temperaturen  

via appen, for eksempel hvis man er 

ude at rejse.

Desuden kan man starte og vælge 

opvaskeprogram i opvaskemaskinen 

med Home Connect, der hjælper med 

at vælge det rigtige program efter 

typen af service, eller om programmet 

skal være hurtigt eller energibespa-

rende, ligesom man får besked, hvis 

man er ved at løbe tør for tabs.

Med Home Connect kan man lige- 

ledes indstille kaffemaskinen til sin  

yndlingskaffe, og den gemmer natur-

ligvis de personlige indstillinger, og  

appen byder også på et væld af opskrif- 

ter, som kan sendes direkte til ovnen.

Med Home 

Connect kan 

du altid se 

indholdet af 

køleskabet, 

selv når du 

er ude at 

handle.

Candy bød også 

på et lille vin-

køleskab, som 

der gerne skulle 

kunne være 

plads til i selv 

de mindste køk-

kener.

25Hvidvare-Nyt 3  2016

▼



www.gorenje.dk#bedsttilbroed

HomeMade 

DESIGNET SOM 
EN STENOVN
EN NY GENERATION AF INDBYGNINGSOVNE FRA GORENJE
Vores ovne kombinerer moderne teknik og design med egenskaber fra traditionelle stenovne. De runde former 

at tilberede mad på 5 niveauer samtidigt.

 



temperatur og vandtilførsel tilpasset 

behovet.

Fra det professionelle til det private 
køkken
Electrolux’ Blast Chiller afkøler eller fry-

ser lynhurtigt frisk eller delvist tilberedt 

mad langt hurtigere end en almindelig 

fryser. Derved bevares væsentlige kvalite-

ter i maden, så når man tøer maden op 

igen, ser maden ud som om, den aldrig 

har været frosset, og både smag og teks-

tur bevares.

En anden fordel er, at blast chilleren 

kan bruges til at standse tilberednings-

processen når som helst, så man hurtigt 

kan lave maden færdigt senere. Det er 

blandt andet det, der har gjort blast  

chillere til vigtigt redskab i professionel-

le køkkener og giver kokke kreativ fleksi-

bilitet, når de laver mad.

En af hovednyhederne fra Electrolux på 

Eurocucina var ComfortLift RealLife®, en 

unik opvaskemaskine med en løftemeka-

nisme til den nederste kurv, der gør, at 

man ikke behøver bukke sig, når opvaske-

maskinen skal tømmes. Opvaskemaskinen 

har desuden et XXL-kar, hvor der er plads 

til at vaske op efter en tre-retters middag 

til 15 personer. Opaskemaskinen har des-

uden en dobbeltakset sprayarm, bestik- 

bakke og bløde pigge og greb til at fast-

holde skrøbelige ting.

I forvask-fasen måler den automatiske 

føler, hvor meget snavs der er fjernet fra 

servicet, ved at lade en lysstråle passere 

igennem det på et centralt samlepunkt. 

Tætheden af snavs måles for at informere 

maskinen om, hvor meget vand der skal 

bruges. Den konstante måling af snavs 

giver på denne måde mulighed for en 

effektiv og kontrolleret rengøring - med 

Avanceret køkkenteknologi 
fra ELECTROLUX
Electrolux kunne på Eurocucina byde på både en smart løsning til opvaske-

maskinen og en professionel løsning til det private hjem. ComfortLift er 

en løsning til opvaskemaskinen, der skåner ryggen, mens blast chiller-tekno-

logien giver nye muligheder i køkkenet.

For eksempel skal man afkøle cupcakes, 

før man dekorerer dem, men når man 

tager dem ud af ovnen, bliver de ved med 

at bage indeni. Denne proces kan stand-

ses med en blast chiller og reducere tem-

peraturen fra 175 grader til 25 grader på 

10 minutter og derved spare én mindst 

en time i forhold til, hvis man blot havde 

stillet dem til at køle af.

Ved Eurocucina fremviste Indesit 

blandt andet en ny app, der skal gøre 

madlavningen nemmere, når man 

mangler inspiration til, hvad aftens-

maden skal bestå af.  

INDESIT–app’en genkender 
ingredienserne

Indesits smarte app genkender på få sekunder 

en lang række ingredienser.

Den nye app, Turn & Cook, gør det muligt 

at tage et foto af nogle ingredienser, for ek- 

sempel peberfrugter, æbler, mælk, æg, kyl-

ling og meget mere, hvorefter app’en analy-

serer billedet og genkender ingredienserne.

Herefter kommer app’en med forslag 

til, hvad man kan lave med de ingre-

dienser, man har. Derved kan app’en 

hjælpe med inspiration, hvis man ikke 

er så opfindsom med aftensmaden, men 

mere interessant kan den potentielt være 

med til at afhjælpe madspild, hvis man 

skal finde på noget, man kan lave med 

diverse rester, så man også får brugt den 

sidste peberfrugt eller andet.

App’en er nem at bruge og foreslår en række 

opskrifter ud fra, hvilke ingredienser man har 

liggende.

Electrolux introducerer igen professionel tekno-

logi i det private køkken med blast chilleren, 

der giver nye muligheder inden for frys.

ComfortLift giver meget lettere adgang til 

opvasken.
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MIKAEL LINDEGAARD KRISTIANSEN NY 
KÆDEDIREKTØR FOR HVIDT OG FRIT
Mikael Lindegaard Kristiansen er udnævnt til ny direktør for kæden Hvidt og Frit efter at 

have været kædechef siden årsskiftet.

Han har 25 års erfaring fra detailhandlen og har bl.a. været ansat i Dansk Supermar- 

ked, Coop, IDEmøbler og Debenhams – alle steder har han haft lederposter, blandt 

andre som Store Manager og Sales Manager.

Mikael Lindegaard Kristiansen kender derfor til medlemmernes hverdag, og kan glæde 

sig over at stå i spidsen for en frivillig kæde med succes: Således er der i 2015 kom-

met 24 butikker til og flere er på vej i år. Samtidig er omsætningen og markedsandelen 

blevet øget i et ellers trængt marked for hårde hvidevarer:

– Hvidt og Frits styrke er, at vi skaffer butikkerne 

et sortiment på 5.500 varer til gode priser, og hvor 

filosofien er, at vi ikke skal have et stort og dyrt 

hovedkvarter, men primært gavne den enkelte butik, 

siger Mikael Lindegaard Kristiansen.

Mikael Lindegaard Kristiansen afløser Jesper Ryby,  

Bagsværd, som var initiativtager til den landsdæk-

kende kæde for 11 år siden. Jesper Ryby fortsætter 

som formand for de 80 butikker, der tilsammen om- 

sætter for omkring en halv milliard kroner om året 

og har en markedsandel på omkring ti procent.

25 ÅR HOS BOSCH
I en branche med lange ansættelsesforhold er turen nu også kommet til FEHA’s for-

mand, direktør Poul Poulsen, fra Bosch Siemens Hvidevarer.

Poul Poulsen har 1. juni 2016 været ansat 25 år hos Bosch – tidligere med marke-

ting- og salgsansvar for Bosch el-værktøj og også i en 

kortere periode for Blaupunkt. Poul Poulsen kom til 

BSH Hvidevarer i 2008.

Poul Poulsen har været formand for FEHA siden 

2014. Hvis han i forbindelse med jubilæet skal sætte 

to ord på branchen, bliver det ”konkurrenceintensiv” 

og ”præget af et bredt udvalg af kvalitetsprodukter”.

Stort tillykke fra Hvidvare-Nyt til formanden, som  

er født i Hurup, Thy, og uddannet akademiøkonom  

på Niels Brock i starten af 1980’erne.  

ERFAREN OG NYTÆNKENDE KØKKENCHEF 
TAGER OVER
Handelsfagskolen kunne 1. april byde velkommen 

til Torben Simonsen i stillingen som køkkenchef. 

Torben Simonsen har tidligere været ansat som køk-

kenchef på Handelsfagskolen fra 1993-1998, hvor 

han var anerkendt som en dygtig og vellidt kok og 

leder. Af samme grund var han ualmindelig svær at 

udkonkurrere for de mange andre ansøgere i feltet, 

da stillingen blev opslået tidligere i år.

Den 55-årige køkkenchef er uddannet kok på 

Ry Parkhotel i 1980. Siden har han arbejdet 

som køkkenchef på restauranter i Norge og Danmark, i Bistroen i Storcenter Nord, på 

Handelsfagskolen, i Odder Bowling Center og senest i en årrække på Gylling Efterskole.

På Handelsfagskolen glæder Torben Simonsen sig til at overtage ledelsen af et kompe-

tent køkkenpersonale og fortsætte udviklingen af køkkenerne i Skåde og Odder, så ele-

ver, kursister og konferencegæster også i fremtiden kan glæde sig til en god kulinarisk 

oplevelse.
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ANNONCE

Endelig en rigtig 
stærk støvsuger 
uden ledning.

Derfor er den nye Athlete 
et smart valg:
– Maksimal effekt på alle slags gulve.
– Ekstra lang batteritid og lige så 
 stærk som en almindelig støvsuger.
– Kan lægges fladt på gulvet, hvilket 
 gør det lettere at støvsuge under 
 møbler.  
– Ingen kluntet oplader. Bare et stik 
 i væggen og du kan oplade hvor 
 som helst.
– Uden støvsugerpose. Rens filtret, 
 når LED-signalet lyser, så bevarer 
 støvsugeren sin høje sugeevne.

Den nye Athlet fra Bosch – 
ingen ledning. Ingen kompromisser.



Ingen ledning.
Ingen kompromisser.

Indtil nu har ledningsfri støvsugere kun været egnet til småopgaver. Nu kan du få en 
uden ledning, der er lige så stærk som en almindelig støvsuger. Læs mere om den 
nye Athlet på bosch-home.dk



MED FORKERT FAKTURA
”Branchen aflægger ikke retvisende regnskaber. I sender misvisende fakturaer!”.

Sådan lød, skåret ud i meget tykt 
pap, provokationen på FEHA’s 
Branchedag fra den sidste oplægs-

holder, professor Steen Hildebrandt fra 
Aarhus Universitet.

Steen Hildebrandt er optaget af for-
holdet mellem vækst og bæredygtighed. 
Kloden kan med 7,4 mia indbyggere 
og forbrugere ikke holde til det samme, 
som kloden kunne for 100 eller 1000 
år siden.

”Ressourcerne er knappe. Hvis hele 
klodens befolkning skal have hvidevarer, 
skal I før eller siden gøre forretnings- 
modellerne bæredygtige”, fastslog Hilde- 
brandt.

Når fakturaen på hvidevarer og 

elektriske husholdningsapparater ikke 
er korrekt, så er årsagen, ifølge profes-
soren, det store regnskab, hvor miljø- 
og naturbelastningen ikke regnes ind i 
produktprisen.

”78% af den samlede, globale produk- 
tion i historien er foregået siden år 1900.  
23% af al produktion er foregået de sene- 
ste 15 år. Det kan ikke fortsætte. Kloden 
passer ikke længere sig selv. Det er i dag 
en menneske-klode. Vi skal passe på 
den. Ingen kan være i tvivl om fx klima-
ændringerne”.

”I kommer til at reagere på forandrin-
ger, I ikke selv har bedt om”, spåede 
professoren.

Hvordan den dystre globale baggrund  

og de knappe ressourcer konkret over-
sættes til forandringer var sværere at spå 
om.

”En opvaskemaskine koster i dag 
3.995 kr. Er den for billig?”, blev der 
spurgt.

Tavshed og tænkepause. ”Det kan 
jeg jo ikke sige hverken ja eller nej til”, 
svarede en smilende professor Hilde-
brandt.  

”Det, jeg kan sige, er, at I kommer  
til at forholde jer til helt nye værdikæder 
og nye krav. Store virksomheder som 
jeres får brug for en ny og bredere for-
ståelse af, hvordan produkter spiller sam- 
men med miljø og natur”, lød svaret.

egede
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Professor Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet advarede om, at vi ikke kan blive ved med at producere varer i det nuværende tempo 

uden at gøre produktionen bæredygtig.



HØJ BALANCE

Dansk økonomi kom fornuftigt igen-
nem 2015, bl.a. trukket af et øget pri- 
vatforbrug.

Det gode forbrugsopsving kan godt 
fortsætte, men der er ikke garanti for det.  

Sådan lød vurderingen fra cheføko-
nom Jacob Graven, Sydbank, som på 
FEHA’s Branchedag gav sin aktuelle 
vurdering af den aktuelle økonomiske 
situation i Danmark og i verden.

Lav inflation, stabile priser og stabile, 
lave renter taler for, at forbrugerne sta-
dig er ved godt mod.

Mere bekymrende er, at den danske  
eksport er for nedadgående, og at pro- 
duktivitetsvæksten er relativt lav. Eksport 
og produktivitet skal styrkes, hvis de vel-
polstrede forbrugere fortsat skal holde 
et højt niveau. 

”Danske forbrugere er ikke forgæld- 
ede. De har en relativ stor gæld, men 
endnu større formue i boliger og pen-

sioner. Danske forbrugere har det, som 
vi økonomer kalder en høj balance”, 
sagde Jacob Graven.

Sydbanks cheføkonom pegede på 
(amerikansk) protektionisme og økono-
misk opbremsning i Kina som to ude  
fra kommende faktorer, som kan få ne- 
gativ indflydelse på det fremtidige dan-
ske forbrugsklima.

RELATIONER PÅ NETTET

Net-handel er i 2016 langt mere end 
bare ”at lægge varer på nettet”.

Det er relationer – inden for informa-
tionssøgning, salg og service. Gør det 
nemt for kunden – ikke for jer selv.

De gode råd om internet-handel kom 
fra stifter og adm. direktør Lars Hedal, 
Hesehus, der opdaterede branchen  
på muligheder og trusler inden for  
e-handel.

”I den gamle verden handlede det om 

Branchens udvalgte... Fra venstre: Michael Bilde Jensen, Poul Poulsen, Guillaume Lasnier og Leif Bork. Søren Rye er også medlem 

af bestyrelsen. 

butikkernes beliggenhed. Nu handler 
det om bekvemmelighed – hvad enten 
salget er fysisk, online, indirekte gen-
nem forhandler eller direkte”, lød det 
fra Lars Hedal.

NYE ANSIGTER 
– SAMME FORMAND

FEHA valgte på foreningens general-
forsamling 14. april ny bestyrelse.

To nye ansigter blev valgt ind:  
Guillaume Lasnier fra Groupe SEB og  
Søren Rye, Miele, er nye i bestyrelsen.

Poul Poulsen, BSH Hvidevarer,  
fortsætter som formand, mens Leif 
Bork, Electrolux, og Michael Bilde  
Jensen, Gram, udgør den øvrige be- 
styrelse.

I sin beretning konstaterede Poul 
Poulsen, at 2015 havde været et godt  
år for branchen, og at der også i 2016 
må forventes vækst i afsætningen.  

Cheføkonom Jacob Graven, Sydbank, gav på FEHA’s 

Branchedag sin aktuelle vurdering af den aktuelle 

økonomiske situation i Danmark og i verden.

Sonja Bjaaland og Henrik Egede.
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Til dig
og dine 
kunders
behov
Du ved med garanti, hvad dine 

kunder vil have. Det ved vi 

også. Det er derfor, vi skaber 

produkter, store som små, der 

er designet til at gøre livet lidt 

nemmere. Både i køkkenet,  

stuen og bryggerset. Det er 

her, vi oplever, vi kan gøre en 

forskel for kunden. Og for dig.

 

Se vores produktsortiment og 

kom hele vejen omkring dine 

kunders behov på electrolux.dk



Målet er klart: Med tilgangen af 
foreløbig 24 butikker skal de 76 
butikker i det frivillige indkøbs-

samarbejde Hvidt og Frit i år nå en 
markedsandel på omkring ti procent:

– Og vi kan også se, at de 24 nye 
butikker får følgeskab af flere i år, fortæl-
ler Mikael Lindegaard Kristiansen, som 
tiltrådte som kædedirektør i april.

Mikael Lindegaard Kristiansen afløser 
Jesper Ryby, som fortsat ejer egen butik 
i Bagsværd. Han var initiativtager til den 
landsdækkende kæde for 11 år siden og 
fortsætter som formand.

Flere stærke kort på hånden
Kædedirektøren og formanden frem-
hæver, at populariteten bl.a. skyldes en 
ekstrem lav pris for at være medlem, 
at kæden skaffer butikkerne markedet 
absolut bedste priser og betingelser på  
et super skarpt sortiment – men stadig-
væk med tilgang til hele markedets store 
sortiment på 5.500 varer. 

– Filosofien er enkel, vi skal ikke have 
et stort og dyrt hovedkvarter, kædekon-
sulenter og højtflyvende forretningsstra-
tegier. For os er det vigtigste at være tæt 
på varerne og medlemmerne. Vi gør kun  
det, der gavner den enkelte butik og 
dens mulighed for at overleve i et vanske- 

ligt markedet, siger Mikael Lindegaard 
Kristiansen.

Det betyder, at der ikke er landsdæk-
kende tv-reklamer eller tilbudsaviser, 
ligesom markedsføring og det fælles 
it-system er tilbud til medlemmerne. 
Ifølge kædedirektøren er det bedst, at 
den enkelte butik selv driver sin forret-
ning og vælger dén markedsføring, som 
passer den, ligesom der ikke er krav om, 
at medlemmerne skal skilte med, at de er 
medlem af kæden. 

Tallene taler for sig selv.
Af regnskabet for 2015, som blev præ-
senteret på generalforsamlingen i april, 
fremgår det, at der er blevet udbetalt  
34 millioner kroner til medlemmerne i 
bonus, hvilket er en gennemsnitlig tilbage- 
betaling på 15 % pr. medlem, og totalom-
kostningerne til driften af kæden er 1,92 %, 
hvor andre kæder typisk bruger 10-15 %. 

Omsætningen i 2015 – hvor de nye 
butikker ikke var slået igennem i tallene 
– gav et overskud på 7,6 millioner og 
en egenkapital på lige over 20 millioner 
kroner. 

Med til at skaffe gode indkøbspriser er 
også, at Hvidt og Frit indgår i indkøbs- 
foreningen Group Nordic - en medlems-
ejet forening som siden etableringen i 

1978 har skabt sig en stærk position 
inden for dansk isenkram og hvidevarer 
med blandt andre Kop & Kande og Din 
Isenkræmmer.

Group Nordic har rundet 900 millio- 
ner kroner i omsætning og giver eksem- 
pelvis adgang til attraktive betingelser på  
el-apparater og belysning og en fælles 
administration.

Vokser i et trængt marked
Direktørskiftet er også et generations-
skifte, og det interessante er, at Mikael 
Lindegaard Kristiansen har overtaget 
ledelsen på et tidspunkt, hvor kæden 
vokser i omsætning og markedsandel i  
et ellers trængt marked for hårde hvide-
varer. Og ifølge kædedirektøren, så kø-
rer næsten alle butikker med overskud.

– For få år siden havde Hvidt og Frit 
en markedsandel på tre procent, så det 
er en kraftig vækst. Derfor gælder det 
nu om at sikre den fortsatte vækst i de 
enkelte butikker.

Det kræver også en balancegang:
– Noget af det vigtigste er, at vi som 

kædekontor forstår butikkernes hverdag 
og kundernes behov. Kunsten er så, at  
vi skal støtte butikkerne med forskellige  
tiltag med respekt for den enkelte butiks  
suverænitet og viden om de lokale for- 
hold, siger Mikael Lindegaard Kristian-
sen, der har 25 års erfaring fra detail-
handlen.

Om fremtiden siger formanden: 
– Vi har i dag en størrelse og volu- 

men, som giver nogle helt nye mulig- 
heder for at forbedre vores indkøbsbe-
tingelser, dem vil vi jagte. Der er også fra  
medlemmerne kommet ønske om et stig- 
ende samarbejde, og det vil på flere om- 
råder give god mening, så det er natur-
ligvis noget, vi også kigger nærmere på. 

HVIDT OG FRIT VOKSER 
I BUTIKKER OG OMSÆTNING
Med foreløbig 24 nye medlemmer – og flere på vej – er der 76 butikker, som forventer 
en markedsandel på omkring ti procent i år

Jesper Ryby, tv., har overladt posten 

som kædedirektør til Mikael Lindegaard 

Kristiansen, og han fortsætter som 

formand for kæden, han var med til 

at stifte i 2005. 
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FÅR DU GRØNTSAGER NOK? 
ELLERS DRIK DEM

100.000 KR. TIL 
LOKALT MADSPILDSPROJEKT
Fonden bag Grundfos har doneret en kølebil til det lokale madspildsprojekt ’Del Maden’,  

som henter urørt overskudsmad og deler det ud blandt de mest udsatte i lokalområdet 

i og omkring Langå i Østjylland. Hos Stop Spild Af Mad er Selina Juul begejstret og 

håber projektet kan inspirere til lignende aktiviteter i resten af landet.

I 2013 fik Jørgen Mathiesen en genial idé. Hvad hvis man kunne bekæmpe mad-

spild lokalt og samtidig hjælpe udsatte familier og enlige, flygtninge, psykiatriske 

patienter og stofmisbrugere i lokalområdet? Det blev startskuddet til projektet ’Del 

Maden’, som henter overskudsmad fra både virksomheder og private og sørger for at 

den ikke går til spilde.

 - Jeg fik ideen, fordi jeg gerne vil hjælpe udsatte i mit eget lokalområde. Der er jo 

ikke noget i vejen med at hjælpe ude i verden, men jeg synes, medmenneskeligheden 

skal starte herhjemme, siger Jørgen Mathiesen, der er initiativtager og leder projektet.

’Del Maden’ har i opstarten bl.a. allieret sig med Selina Juul, stifter af Danmarks 

største frivillige organisation mod madspild, Stop Spild Af Mad, som er begejstret 

over projektet i Langå:

 – Alene fra servicesektoren smides der ifølge Miljøstyrelsen årligt 227.000 tons 

god spiselig mad ud, og den her type lokale projekter kan virkelig gøre en forskel for 

at bekæmpe madfattigdom og madspild. Jeg håber, at flere lokale ildsjæle og virk-

somheder vil starte lignende projekter i resten af landet, siger hun.

DESIGNPRIS 
TIL POSELØS 
HOOVER
Synthesis fra Hoover er blevet tildelt Red 

Dot-prisen, en af de mest prestigefyldte 

internationale priser for designkvalitet. 

Synthesis blev tildelt prisen i kategorien 

’design’ for støvsugerens design, men og-

så for dens innovative indre og dens høje 

ydelse.

Hoover Synthesis kombinerer research 

og design, og den multi-cykloniske pose-

løse støvsuger med patenterede teknologi-

er leverer fantastiske resultater, hvad ren-

gøring angår og baner vejen for maksimal 

hygiejne. Synthesis komprimerer op til 

ti liter støv til 1 liter, takket være PACT-

teknologien, der står for Power Active 

Compression Teknologi, en innovativ 

måde at komprimere støvet på. Desuden 

giver den multi-cykloniske Airvolution-

teknologi en høj grad af separation af 

støv, hvilket skaber en høj sugeevne.
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Juice er populært som aldrig før. Vel at 

mærke, den juice du selv laver. Frisk-

presset slow juice er sundt, fantastisk 

sundt endda – hvis du laver den rigtigt. 

80% af indholdet skal være grøntsager, 

for at din krop får optimalt udbytte af 

alle juicens sunde egenskaber. Men der 

er stor forskel på, hvordan juicen laves  

– og dermed kvaliteten.

Slow juice er skånsomt og  
koldpresset juice
Witt by Kuvings C9600 Slow juicer pres-

ser hele frugter og grøntsager, så du kan 

’slow juice’ uden at skære ingredienserne 

i små stykker. Med det store påfyldnings- 

rør er det både hurtigt og nemt at lave 

sunde og næringsrige juicer til hele fami-

lien.

Det særlige ved slow juice-processen 

er, at frugterne og grøntsagerne presses  

gennem en si (40-50 omdr./min) og 

minder derved meget om en mekanisk 

udgave af oldefars æblemosteri. Juicen 

iltes mindst muligt, hvilket sikrer  

optimal juicekvalitet, da flest  

mulige næringsstoffer og  

enzymer bevares.

Og med den nye slow- 

juicer er det muligt  

både at lave juice,  

smoothies, sorbet  

og isdesserter.
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AEG PROSOURCE – EN FØRSTEKLASSES 
LØSNING TIL KOGENDE VAND

EuroCucina 2016 markerer en ny æra for Gaggenau. Mærkets 

milepælsjubilæum ser på fremtiden, men står solidt på sin 333 

år lange arv af ingeniørmæssig perfektion til det private køkken.

”333 års arbejde med metal er en bedrift, de færreste har 

præsteret, og vi er meget spændte på at starte fejringen af så vig-

tigt et jubilæum til EuroCucina. Vi er stolte af at kunne sige, at 

Gaggenau er den eneste producent af husholdningsapparater med 

en så langvarig tradition og arv,” siger Sven Schnee, international 

chef, Gaggenau.

Fremtidens ovn er klar
Gaggenaus fremtidige ikon er EB 333. Denne 90 cm brede ovn 

bliver relanceret med et nyt design og opdaterede funktioner og 

bliver vist for første gang til EuroCucina 2016. 

”Lanceringen af EB 333 føles som den mest passende måde  

at fejre både Gaggenaus arv og fremtid. Det er vores mest iko- 

niske design, og det kombinerer Gaggenaus passion for moder- 

ne innovation og præcist håndværk til perfektion,” siger Sven 

Schnee.

En opvaskemaskine, der lyser op
Gaggenau har udviklet et banebrydende baggrundsbelysningskon-

cept i sine opvaskemaskiner i 400-serien, der er en ny verdensin-

novation. Indvendigt oplyses opvaskemaskinen med det samme, 

når den åbnes, hvilket markant forbedrer den samlede æstetik og 

brugeroplevelse. Det nye design bruger seks LED-paneler place-

ret på bagvæggen, som lyser op samtidig med to LED-lys øverst 

foran, hvilket giver en perfekt belysning fra alle vinkler. 

Banker på døren ind til sous vide-verdenen
Gaggenau, som også er førende indenfor damptilberedningstekno-

logi og sund madlavning, lancerer desuden en ny vakuumskuffe i 

400-serien. Skuffen kan integreres under kombi-/dampovne, hvil-

ket skaber den perfekte mulighed for sous vide-madlavning. Den 

nye grebsfrie vakuumskuffe muliggør hurtig og praktisk forsegling 

af fødevarer, som er ideelt for sous vide-madlavning. 

”Vi er stolte af at kunne tilføje disse to banebrydende produk-

ter til Gaggenaus sunde madlavningsportefølje, der fortsat foran-

drer oplevelsen i hjemmekøkkenet,” siger Sven Schnee.

GAGGENAU FEJRER 333-ÅRS JUBILÆUM 
MED FREMTIDENS IKONISKE OVNE OG NYE 
HIGH-END PRODUKTER

Forbrugere, som ønsker en mere logisk og effektiv måde at lave en varm 

drik, koge pasta eller sterilisere en sutteflaske på, har nu en ny førsteklas-

ses løsning  med den Red Dot-prisvindende ProSource vandhane fra AEG.

Vandhanen har sin egen opvarmningsenhed på hhv. 4 eller 8 liter, så 

man kan tappe koldt, varmt og kogende vand.

“Det er slut med at vente på, at vandet koger, og slut med et stort res-

sourcespild ved at spilde en stor mængde vand, mens du venter på, at det  

varme vand når frem fra husets eller lejlighedens centrale vandvarmer til  

vandhanen”, siger Koen Wuyts, kategoridirektør for AEG Watercare i Europa.

En børnesikring forøger sikkerheden. 
Kogende vand tappes ved at trykke på børnesikringen og dreje håndtaget. 

Vandet holder op med at løbe, så snart håndtaget slippes. Det kogende 

vand løber samtidig gennem sin egen luftblander, hvilket forhindrer vand-

hanens tud i at blive opvarmet.

AEG ProSource har vundet en Red Dot-pris for bedste design i sin kate-

gori.
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NYHED

Nyhed fra Thermex

TOP LINK HUSKER AT TÆNDE EMFANGET FOR DIG

Med Thermex Top Link Modul behøver du ikke at huske 

at tænde for dit emfang - Thermex Top Link gør det for 

dig. 

Thermex Top Link Modul sender et trådløst signal til 

emfanget, når du tænder for kogepladen - hvorved 

emfangets lys tænder og motoren starter på trin 2. Når 

kogepladen slukkes, sænkes motoren til trin 1 og sættes 

på efterløb i 15 minutter.

Passer til alle el-kogeplader
Modulet passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle 

eller med induktion - og uanset fabrikat. Det arbejder med 

radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bord-

plader, også granit eller beton. Monteringen skal foretages 

af en autoriseret el-installatør. 

Top Link kan bruges til automatisk tænd/sluk af en hel ræk-

ke emfang fra Thermex, herunder alle Metz-modellerne, 

Mini, Medio og den populære Maxi, der er gemt væk i loftet 

over kogezonen. 

Læs mere om Thermex Top LInk på www.thermex.dk eller 

kontakt din Thermex-konsulent for yderligere info og en 

attraktiv nettopris!


