Pressemelding høsten 2015

Jul på boks
Det kan være vanskelig å holde fingrene unna kakeboksen. Spesielt i julen når det bugner av
hjemmebakst og konfekt, og vi stadig fristes av søtsaker og hyggestunder. Nå blir det enda vanskeligere å
motstå fristelsene når Bjørn Wiinblad Denmark lanserer julens ultimate kakeboks. Boksen, som finnes i
tre størrelser med rødt motiv, er perfekt til oppbevaring av Wiinblads egne yndlingssmåkaker,
peppernøtter og pepperkaker, til de klassiske sju slag, eller til familiens helt nye favorittkake.

Alle som kjente Bjørn Wiinblad beskriver den livsglade multikunstneren som en ekte livsnyter. Han hadde
øye for begeistring i hverdagen og var en mester i å forskjønne dagligdagse bruksgjenstander med sine
maleriske motiver. Samtidig hadde Wiinblad, som de fleste av oss, sansen for søtsaker. Særlig bakevarene
til husholdersken fru Jørgensen kunne tenne julelys i Bjørn Wiinblads øyne, og de ble naturligvis oppbevart
med stil i metallbokser som Wiinblad selv hadde designet. Denne høsten griper Bjørn Wiinblad Denmark
fatt i tradisjonen for kunstnerisk kakeoppbevaring med lanseringen av tre poetiske metallbokser med rødt
motiv, som leverer julen på boks – bokstavelig talt.

Kunsten å oppbevare kaffe og kake
Oppbevaring er en av det moderne kjøkkenets utfordringer. Av praktiske årsaker skal den være funksjonell,
men den må også være dekorativ; ingrediensene vi bruker ofte, oppbevarer vi gjerne på kjøkkenbenken
eller bordet, slik at de alltid er innen rekkevidde. Heldigvis er det nå gode nyheter på vei til alle
oppbevaringsglade designfans. Julens nye Bjørn Wiinblad Denmark-kakebokser er nemlig både praktiske og
stemningsfulle når de står fremme. Boksene er laget av metall og har motiv fra noen av Wiinblads mest
populære vinterillustrasjoner. Det tette lokket holder godt på aromaer, og gjør at boksene er velegnet til
oppbevaring av te og kaffe. Julekakene forblir knasende sprø ─ selv om lokket åpnes ofte. Boksene finnes i
tre størrelser, alle med rødt motiv. De selges i sett med to bokser, og i en separat singel-størrelse.
Wiinblad julebokser koster 229,00 kr (veil.) for et sett med to bokser (Ø: 19 cm og 23 cm),
og 149,00 kr (veil.) for seriens singel-boks (Ø: 14 cm).
Boksene finnes i butikken fra medio august 2015.
Finn nærmeste forhandler ved å ringe +47 21 51 81 65
Les mer på www.bjornwiinblad-denmark.no
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