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Vigtige oplysninger og forklarende noter
HOUNÖs tilbehørsbrochure er gældende fra 1. oktober 2017. Alle priser er angivet i dkk eksklusiv moms.
Alt tilbehør leveres ab fabrik Randers inklusive standardemballage.
Den aktuelle udgave af HOUNÖs generelle vilkår og betingelser for salg og levering gælder for alle transaktioner.

Udgivet af HOUNÖ A/S, Alsvej 1, 8940 Randers SV, Danmark. www.houno.com.
Fotos: Lora Staykova Photography og Rasmus Bluhme fra Moment Studio.

2

3

Kvalitetstilbehør til HOUNÖ ovne
HOUNÖ fokuserer på at skabe brugerorienterede løsninger, som forbedrer arbejds-		
gangene og forenkler din arbejdsdag i køkkenet. Vi ønsker at sikre, at du altid får den
bedst mulige oplevelse, når du bruger din HOUNÖ combiovn.
Derfor tilbyder vi et bredt udvalg af tilbehør til HOUNÖ combiovne. HOUNÖs tilbehør
hjælper dig med at få mest muligt ud af din ovn ved at sikre, at du opnår en perfekt
tilberedning hver gang.
HOUNÖs Eterna® tilbehør er kvalitetsprodukter, som du kan bruge til mange forskellige
formål i din HOUNÖ ovn. Det brede udvalg af tilbehør sikrer, at du altid finder et 		
tilbehørsprodukt, der passer til lige netop dine behov.
Eterna® tilbehør er godkendt til temperaturer på op til 260°C, og de er forsynet med en
belægning, der gør det nemt at stege, bage, grille og dampe samt rengøre tilbehøret.
Kombinationen af en HOUNÖ ovn og Eterna® tilbehør giver dig den perfekte hjælp i
køkkenet. Med denne brochure håber vi at give dig inspiration til, hvordan du kan bruge
HOUNÖs tilbehør til at gøre din arbejdsdag i køkkenet nemmere og mere effektiv.
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Vores anbefaling til dig

Blandet startpakke
Den blandede startpakke indeholder en Eterna® kantine 20 mm, en kurv i rustfrit stål, en

Med en HOUNÖ combiovn får du funktionalitet i topklasse, som letter dit arbejde i
køkkenet. Den hjælper dig med at opnå perfekte resultater hver gang og ved hvert måltid.
For at du kan få mest muligt ud af din HOUNÖ ovn, anbefaler vi, at du anskaffer en HOUNÖ
startpakke med tilbehør. Vi har sammensat tre forskellige startpakker, som gør det nemt
for dig at komme i gang med at bruge ovnen til netop dine behov – uanset om det er
bagning, grillstegning eller universalbrug.

Eterna® grillrist og en Eterna® multi-kantine. Disse fire tilbehørsprodukter giver dig et godt
udgangspunkt for alsidig brug af din combiovn.
Antal tilbehørsprodukter i Blandet startpakke: 4

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN

33000096

2950

2/3 GN

33000095

2600

Startpakke til grill
Startpakken til grill indeholder en Eterna® kantine 20 mm, en kurv i rustfrit stål og to
Eterna® grillriste. Med denne tilbehørspakke kan du bruge din HOUNÖ combiovn til at
grille og stege.
Antal tilbehørsprodukter i Startpakke til grill: 4

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN

33000098

3225

2/3 GN

33000097

2650

Startpakke til bagning
Startpakken til bagning indeholder to perforerede non-stick-bageplader, to glatte
non-stick-bageplader og to bagemåtter i silikone. Med disse seks tilbehørsprodukter kan
du bruge din combiovn til at bage mange forskellige typer brød, wienerbrød, 		
småkager og kager.
Antal tilbehørsprodukter i Startpakke til bagning: 6
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Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

2/3 GN

33000099

1925

400x600

33000100

2600
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Eterna® kantine 60mm, 40mm, 20mm

Eterna® kartoffelspyd

HOUNÖs Eterna® non-stick belagte kantiner af højeste

HOUNÖs kartoffelspyd med 28 spyd er perfekte til tilbered-

kvalitet, anbefales til stegning af panerede produkter, såsom

ning af kartofler, kyllingelår og tomater. De Eterna® non-

kylling eller fisk. Non-stick belægningen overflødiggør 		

stick-belagte spyd sikrer en hurtig tilberedning, da varmen

forstegning i en frituregryde og reducerer brugen af fedt.

fra kommer både fra ovnkammeret og fra spyddet ind i hvert

Dette øger effektiviteten.

enkelt produkt.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN, 20mm

045482

670

1/1 GN

045722

930

1/1 GN, 40mm

045484

710

1/1 GN, 60mm

045483

780

2/3 GN, 20mm

045485

595

2/3 GN, 40mm

045727

630

2/3 GN, 60mm

045728

705
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Eterna® kombi grillkantine til pizza/grillstegning

Eterna® grillrist

HOUNÖs kombi-kantine tilbyder et bredt udvalg af

HOUNÖs grillrist er ideel til grillstegning af kød, fisk, fjerkræ

anvendelsesmuligheder. Den ene side er designet til grill-

og grøntsager. Grillristen sikrer de specielle grillmærker,

stegning af fisk og grøntsager. Den anden side er plan og

fortrinlig smag og hurtig tilberedning. Takket være non-stick

ideel til pizzabagning. Tykkelsen på pladen, kombineret med

belægningen Eterna®, er det let at rengøre grillristen efter

den specielle belægning, sikrer meget sprøde pizzaer.

brug.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN

045723

930

1/1 GN

045481

1040

2/3 GN

045726

670

2/3 GN

045486

820
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Eterna® multi-kantine

Bagemåtte, silikone

HOUNÖ’s HOUNÖs Eterna® non-stick belagte multi-kan-

HOUNÖs bagemåtte af silikone, sikrer at produktet ikke

tine, af højeste kvalitet, er ideel for tilberedning af spejlæg,

klæber fast til overfladen på bagemåtten.

pandekager, pommes røsti, tarte tatin osv. PTFE non-stick
belægningen sikrer perfekte stege- og bageresultater og
gør den efterfølgende rengøring meget lettere.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN

045725

780

1/1 GN

045445

300

2/3 GN

045751

705

2/3 GN

045446

260

400x600

045444

335
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Bageplade, glat non-stick

Bageplade, perforeret non-stick

HOUNÖs bageplade af aluminium gør det let at opnå et

HOUNÖs perforerede bageplade af aluminium sikrer brød

perfekt resultat, når der skal bages småkager, boller, wiener-

med en sprød skorpe hele vejen rundt. Pladerne er 2 mm

brød, muffins o.l. Pladerne er 2 mm tykke og de bøjer eller

tykke og har en silikonebelægning, som sikrer en nem

vrider sig ikke ved høje temperaturer.

rengøring.

Non-stick silikonebelægningen sikrer en nem rengøring.

Kantinestørrelse

Artcle No.

Pris, kr.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN

045433

445

1/1 GN

045434

370

2/3 GN

045441

385

2/3 GN

045442

335

400x600

045438

520

400x600

045703

445
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Kurv i rustfrit stål

Rack til spareribs
HOUNÖs spareribs rack rummer op til 20 små spareribs.

HOUNÖs kurv i rustfrit stål er fortrinlig for tilberedning af

Racks til spareribs sikrer en gylden karamellisering på begge

pommes frites, grøntsager, fisk o.l. Trådkurven sikrer en

sider for stor smag og struktur. Du kan være sikker på, at alle

optimal varmefordeling og derfor meget ensartede pro-

ribben steges jævnt.

dukter. Du får sprøde pommes frites uden at tilsætte fedt
overhovedet. Endvidere kan HOUNÖs kurv i rustfrit stål
bruges til dampning.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN

045480

520

1/1 GN

045733

705

2/3 GN

045487

490
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Kyllingerist til 4 eller 8 stykker
HOUNÖs kyllingerist med en kapacitet på 4 eller 8
kyllinger, tilbyder hurtig tilberedning af fjerkræ.
Stegning af kyllinger i lodret position sikrer endvidere saftigt
kød og sprødt skind. Kyllingen fjernes let fra risten, som også
rengøres let.
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Kantinestørrelse

Varenummer

Pris, kr.

1/1 GN, 8 pcs

033089

445

1/2 GN, 4 pcs

041120

335
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SmartSmoker
Med dette nye tiltag kan du tilføje røgsmag eller en krydret
BBQ-smag til din madlavning. Ved at bruge en SmartSmoker
kan du tilberede smagfuld fisk, kød og fjerkræ med røg i din
HOUNÖ combiovn.
En SmartSmoker gør det muligt at ryge mad direkte i ovnen
med røgeflis, hvilket giver dig endnu flere anvendelsesmuligheder til din ovn. Smokeren kommer som en
selvstændig enhed, som kan bruges i alle HOUNÖ ovne.

Ovnstørrelse

Varenummer

Pris, kr.

Passer til alle HOUNÖ ovne

33020064

5495

22

23

Brug for inspiration til hvordan du kan
bruge HOUNÖs tilbehør?
Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev “Kokkens råd” og
modtag opskrifter, tips og tricks fra HOUNÖs kokke.
For eksempel kan du lære at lave focaccia i en Eterna®
40mm kantine, som vist her.
Scan QR koden eller e-mail cbr@houno.com
for at tilmelde dig “Kokkens råd”.

24

25

Tak
Tak, fordi du læste med, og fordi du overvejer at købe Eterna® tilbehør. Vi håber, du har
fundet inspiration til, hvordan du kan bruge HOUNÖs tilbehør i dit køkken.
Vi har designet og produceret HOUNÖ combiovne i Randers siden 1977 og har dermed
stærke skandinaviske rødder. Vores skandinaviske mentalitet kommer til udtryk i vores
løsningsorienterede tilgang til både ovndesign og brug af tilbehør.
Vi ser frem til yderligere samtaler og samarbejde med dig. Hvis du har spørgsmål eller
kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Dit HOUNÖ team
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Scan QR-koden for

»Vi serverer hver dag mad til ca. 300 gæster i
vores fem køkkener i Område Vest. Vi laver lune
retter, smørrebrød og bagværk. I en sådan travl
hverdag gør HOUNÖ Eterna® bageplader vores
arbejdsgange nemmere, da vi ikke
behøver at bruge bagepapir på pladerne.
HOUNÖ Eterna® bageplader tager
desuden varme med det samme, hvilket gør
dem optimale til bagning af vores småkager.«

mere information.

Synnøve Kalve Lindholm,
Ernæringsleder i
Randers Kommune, Danmark.

KONTAKT OS.
Som din specialist i kombiovne gør vi altid
vores yderste for at hjælpe vores kunder.
Over hele verden.

HOUNÖ A/S
ALSVEJ 1
DK-8940 RANDERS SV
DENMARK
T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com
www.houno.com
www.hounoshop.com
EN DEL AF

Hos HOUNÖ passer vi på miljøet. Derfor er denne flyer printet på 100% genbrugspapir. Genbrugspapir kræver meget mindre vand og betydeligt mindre
energiforbrug i forhold til almindeligt papir. Da miljøet er vigtigt for os, er HOUNÖ en CO 2-neutral virksomhed. Vi er forpligtet til at bruge klimavenlig
elektricitet produceret af vindmøller. Besøg vores vindmølle ved 56°27’44.8”N 8°12’49.7”E.
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