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Med den nye Arca 
X-tract Brew af Carl 
Henkel Brewers kan du 

brygge din kaffe 
helt simpelt – 

uden papirfilter. 
Kaffebryggeren 
indeholder 
nemlig et filter, 
som gør, at 
den forma-
lede kaffe for-
bliver i filtret, 

og du får en helt ren 
kaffe. Kom de malede 
bønner i kanden, og 

hæld kogende vand over. Du behøver ikke at fjerne den 
formalede kaffe, men har en lækker kop kaffe efter bare 
3-4 minutter. Pris fra 400 kr., tlf. 53 54 00 04, spinchy.dk

Den lange, 
grønne tunika 
fås i str. 38-56 
og koster 700 
kr. Fra Ciso, 
ciso.dk

Lang 
tunika

Fede, grønne læderstøvler 
med lille skaft i cowboy-
look fra Caprice. Fås i str. 
36-41 og koster 899 
kr., skoringen.dk

Cowboylook

Naturlig 
brygning

Tips & ideer til dig og dit hjem

Er der nogen, du gerne vil sende en særlig hilsen 
til? Så er disse fine kort fra Mouse & Pen måske lige 
sagen? Et kort med kuvert i brunt genbrugspapir 
koster 25 kr., mouseandpen.dk

Send et julekort

1616

Den lange, Den lange, 
grønne tunika grønne tunika 
fås i str. 38-56 fås i str. 38-56 
og koster 700 og koster 700 
kr. Fra Ciso, kr. Fra Ciso, 
ciso.dkciso.dk

Lang Lang 
tunikatunika

Tips & ideerTips & ideer

Med den nye Arca Med den nye Arca 
X-tract Brew af Carl X-tract Brew af Carl 
Henkel Brewers kan du Henkel Brewers kan du 

brygge din kaffe brygge din kaffe 
helt simpelt – helt simpelt – 

uden papirfilter. uden papirfilter. 
Kaffebryggeren Kaffebryggeren 
indeholder indeholder 
nemlig et filter, nemlig et filter, 
som gør, at som gør, at 
den formaden forma
lede kaffe forlede kaffe for
bliver i filtret, bliver i filtret, 

og du får en helt ren og du får en helt ren 
kaffe. Kom de malede kaffe. Kom de malede 
bønner i kanden, og bønner i kanden, og 

Naturlig Naturlig 
brygningbrygning

document6204382170144861587.indd   16 20-11-2019   12:35:45


