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IGGAVIMMI ATORTUNIK PITSASSUARNIK
PISINISSAMUT MEQQINIK KATERSUIGIT
Iggarissorsuaq Tuluit Nunaanneersoq imminut sulias
sissimavoq ilaqutariinnik isumassarsisitsinissamik nam
minerluinnaq pitsaasunik peqqinnartunillu ulluinnarni nerisassiortarnissaq pillugu.
Taamaaliorumalluni pitsaasunik atortoqartariaqarpoq,
Jamie Oliverillu iggavimmi atortussiai atoriaannaasuupput
ullut tamaasa nuannaarutigisinnaasatit.
Aserorterutit pitsaalluinnartut marluk saviillu qajan
naatsut sisammit manngertorniuitsumit sanaat tigum
miuminartunik tigummivittallit iggavimmi atoruminartut
toqqarpavut, nerisassallu piareeraangata sassaallerfik
skålillu nerrivimmi kusassaataasassapput.

SAML MÆRKER TIL LÆKRE
KØKKENREDSKABER
Den britiske stjernekok har en mission om at inspirere
familier til at lave god og fornuftig hverdagsmad fra
bunden.
Det kræver de rigtige redskaber, og Jamie Olivers køkken
serie er funktionel kvalitet, du kommer til at glæde
dig over hver dag.
Vi har udvalgt to effektive blendere og en række robuste
knive i rustfrit stål med ergonomiske håndtag, som letter
arbejdet i køkkenet, og når maden er klar, pynter serve
ringsbakken og de smukke skåle på middagsbordet.

GRØNTSAGSKNIV
13 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 



SPAR

84%
40,205,-

245,-

Naatitanik agguut saviuvoq
assigiinngitsorpassuarnut
atorsinnaalluartoq neqimik
naatitanillu agguutaalluarsin
naalluni. Naatitanik agguut
aamma neqinik timmissallu
neqaannik saaniiaarnermut
atorsinnaalluarpoq.
Grøntsagskniven er en god
multi-kniv der både kan
håndtere kød og grøntsags
udskæringer. Grøntsagskni
ven er også god til udbening
af kød og fjerkræ.

URTEKNIV

SPAR

80%

9 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 



40,160,200,-

Savik naasunik agguut paar
nanik, naasunik naatitanillu
minnernik agguutitut naleq
qulluarpoq, savillu naatitanik
agguut atorlugu unnukkor
siutissanik peqqinnartunik
piareersaariaannaavutit.
Den lille urtekniv er perfekt til
frugt, urter og mindre grønt
sager, og med grøntsags
kniven klarer du hurtigt alt
det gode og grove til aftens
maden.

BRØDKNIV
20 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 



70,280,-

350,-

Savik iffianut kitserut kitse
rutissaqqissuinnaanngilaq.
Tomatinittaaq neqinillu siata
nik, soorlu puulukiminernik
agguissutissaqqippoq.
Den stærke brødkniv skærer
ikke alene perfekte skiver
brød: Den er også oplagt til
tomater og stegt kød, fx en
flæskesteg.

SPAR

80%

SPAR

86%

KOKKEKNIV
20 cm

25 X
SPAR 



Pris u. mærker 

70,420,-

490,-

Igasup savia ajassaassuillu
iggavimmi pinngitsuugas
saanngitsuupput. Jamie
Oliverimik meqqitaqarpata
pitsaalluinnartunik atoriaan
naasunillu atortoqassaatit.

SPAR

84%

Kokkekniven og stegegaflen
er uundværlige redskaber i et
køkken. Står der Jamie Oliver
på dem, har du funktionelt
køkkengrej af høj kvalitet.

SANTOKUKNIV
16,5 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 

Pris u. mærker 

70,380,-

450,-

Asiamiut saviat santoku kip
parissuarannguilluni aggui
nissamut neqinillu nerpinnillu
aamma paarnanik naatitanillu
saattuarannguilluni agguinis
samut naatsorsuussaavoq.
Savittaanilu kiggat aggukka
nut nippunnaveersaarutaas
sapput.

KØKKENSAKS
25 X
SPAR 





30,120,150,-

Iggavimmi qiuutit tigummiu
minarput saamiuguit talerpiu
galuaruilluunniit.
Køkkensaksen har et godt
greb, uanset om du bruger
venstre eller højre hånd.

Den asiatiske santokukniv er
designet til at snitte små tern
og papirtynde skiver af kød,
fisk, frugt og grønt. Luftrillerne på bladet forhindrer
råvarerne i at klæbe.

SPAR

80%

SPAR

80%

UDSKÆRINGSKNIV
20 cm

25 X
SPAR 



Pris u. mærker 

70,280,-

350,-

Savik uullissut siatanit kusa
nartumik agguissagaangavit
naleqqulluinnarpoq.
Udskæringskniven er
ideel, når du skal
skære pæne skiver
af hele stege.

STEGEGAFFEL
15,5 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 



80,370,450,-

Ajassaassuaq nerisassior
nermi neqinullu angisuunut
atussallugu pitsaasoq.
Stegegaflen hjælper dig til
nemt at håndtere store kød
stykker under madlavningen.

SPAR

82%

KNIVBLOK
Ekskl. knive

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 

SPAR

70%
 150,350,500,-

Saviit sivisunerusumik
ipissuseqartissinnaavatit
ipissartariaqannginnerutis
sinnaallugillu kusanartuni
iluserissunilu savinnut ilitsi
vinniitittarukkit.
Du forlænger knivenes levetid
og minimerer behovet for at
slibe dem, når du opbevarer
dem i den flotte og skulpturelle knivblok.

2 STK. STEAKKNIVE
11 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 



SPAR

84%

80,410,490,-

Neqimineq siataq aggorta
riaavoq savimmik tigummiu
minartumik mikkaasariaarul
lutit. Takanna!
Grillbøffen fortjener en kniv,
der ligger godt i hånden og
kan skære et lige snit, så
du ikke flænser kødet.
Velbekomme!

Nerisassat pitsaasut piareeriaannaat:
Bordblenderi imaannaanngitsunik soorlu nilannik suppanillu annertuunik suliaqar
nissamik ajornaallisaataavoq. Kanni igalaamineq uuttuutitaqarlunilu kuisivittaqarpoq.
Stavblenderi marlunnik sukkassuseqarpoq, agguuteerartaqarporlu matulimmik
naatitanik aggueriaannaallutit.
God mad i en fart:
Bordblenderen klarer effektivt krævende opgaver som is og suppe i store portio
ner. Den praktiske glaskande har måleenheder og hældetud. Stavblenderen kan
køre i to hastigheder, og du får en minihakker med låg med, så du også hurtigt kan
klare grøntsagerne.

SPAR

60%

STAVBLENDER
med tilbehør

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 

 200,300,500,-

600 w · Sukkassutsit marluk

BLENDER

600 w · 2 hastigheder

25 X
SPAR 

SPAR



Pris u. mærker 

60%
350,-

530,-

880,-

600 w · Sukkassutsit marluk ·
Kanni 1,5 literi
600 w · 2 hastigheder ·
1,5 liter kande

NSET
BEGRÆRTI
PA

AKACIE
SERVERINGSBAKKE
45 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 

SPAR

64%

 100,180,280,-

Qisuk akaciemeersoq sivisuumik kusanar
tarpoq nerisassanut uuliamik tanillattaasa
raanni.
Akacietræet holder sig smukt, når du giver
det et par dråber madolie en gang imellem.

Vilkår og betingelser: Fra den 15. marts 2019 til og med
den 5. juli 2019 får du som medlem automatisk et digitalt
samlemærke og et trykt samlemærke for hver 50 kr. du
køber for i alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis butikker i
Grønland. Mærkerne kan indløses til køb af Jamie Oliver-produkter til og med den 19. juli 2019.
Som medlem af Kalaallit Nunaanni Brugseni får du samtidig mulighed for at samle mærkerne digitalt på din medlemskonto, som kan ses på enten bon eller i Brugseni app
efter en kasseekspedition. Du får automatisk udleveret
digitale samlemærker ved alle medlemskøb i ovennævnte periode, når du som medlem registrerer varekøbet
med enten medlemskort eller Brugseni app.

2 STK.
TERRACOTTA SKÅLE
11 cm og 17 cm

25 X
SPAR 

Pris u. mærker 



SPAR

69%

50,110,160,-

Skålit kusanartut tamulugassanik
naatitanillu sassaalliinermik kusas
saassapput.
De rustikke og stilfulde skåle gør serve
ringen af snacks og grøntsager elegant.

Piumasaqaatit: 2019-imi marsip 15-ianiit 2019-imi juulip 5-iat
ilanngullugu ilaasortatut Kalaallit Nunaanni Brugsenini tamani 50
kr.-ip nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik katersortakkamik
digitaliusumik ataatsimik pisassaatit. Meqqit atorlugit atortunik Jamie
Oliver-imeersunik pisisinnaavutit 2019-imi juulip 19-iat ilanngullugu.
Kalaallit Nunaanni Brugsenimi ilaasortatut periarfissaqarputit meqqinik digitaliusumik katersuinissamut ilaasortaanermut kontonnut
karsimi pisereernerup kingorna pisinermut allagartami Brugseni
app-imiluunniit takuneqarsinnaasumik. Piffissami qulaani eqqaaneqartumi ilaasortanut pisiassanik pisinermi tamatigut meqqinik
katersortakkanik digitaliusunik automatiskimik pisassaatit ilaasortaanermut allagartat atorlugu imaluunniit Brugseni app-i atorlugu.

Delvist udfyldte samlehæfter berettiger ikke til dette
tilbud. Når du har samlet 25 mærker, køber du blot det
valgte Jamie Oliver-produkt mod betaling af det beløb,
der er vist ved produktet i dette hæfte. Samlemærker kan
ikke ombyttes til kontanter og har ingen pålydende værdi.
Der er ingen begrænsning på antallet af samlemærker.
Du kan samle mærker til så mange produkter, du har lyst
til. Tilbuddet er kun gældende i ovennævnte periode.
Samlehæfter, helt eller delvist fyldte, er til enhver tid kundens ansvar. Der påhviler ikke Kalaallit Nunaanni Brugseni
noget ansvar, hvis et samlehæfte mistes eller beskadiges.

Meqqinik katersuiffiit ilaannakuusumik immersorneqarsimappata
neqeroorummik tamatuminnga atuisoqarsinnaanngilaq. Meqqinik
25-nik katersereeruit Jamie Oliver-imeersut arlaat toqqakkat pisiariinnarsinnaavat quppersakkami matumani akigitinneqartumik akiliillutit.
Meqqit katersortakkat aningaasanngorlugit tiguneqarsinnaanngillat
ooritulli naleqaratik. Atortunut pisiassanut piumasannik meqqinik
katersisinnaavutit. Neqeroorut piffissami qulaani taaneqartumi
taamaallaat atuuppoq. Neqeroorut taamaallaat atuutissaaq piffissami
qulaani allassimasumi. Meqqinik katersuiffiit, tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit immersukkat, tamatigut pisiniap akisussaaffigai.
Meqqit katersuiffinnik annaasaqarneq ajoqusiinerluunniit Kalaallit
Nunaanni Brugsenip akisussaaffiginngilaa.

Denne kampagne gælder kun i Kalaallit Nunaanni Brugsenis butikker i Grønland. Kalaallit Nunaanni Brugseni forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne kampagne, såfremt der måtte opstå omstændigheder, der skulle kræve
dette. Varer tages kun retur mod forevisning af bon og
byttes til en ny vare. Ved reklamationer tages forbehold
for korrekt anvendelse af produktet. Der tages forbehold
for udsolgte varer. Der tages forbehold for midlertidigt
udsolgte varer, helt udsolgte varer, samt for trykfejl.

Immikkut suliniut tamanna Kalaallit Nunaanni Brugseninini taamaallaat atuuppoq. Kalaallit Nunaanni Brugseni imminut pisinnaatippoq
immikkut suliniummik tamatuminnga unitsitsinissamut unitsitsisariaqalissutaasumik pisoqassagaluarpat. Pisiat utertinneqarsinnaapput
taarserneqarsinnaallutillu aatsaat pisianut uppernarsaammik takutitsinikkut. Utertitsisoqarnerani atortumik eqqortumik atuisimasoqartariaqarpoq. Nioqqutissat nungussinnaanerat innimigineqassaaq.
Nioqqutissat nungukkallarsinnaanerat, nungussinnaanerat kiisalu
naqinnerluisoqarsinnaanera innimigineqassaaq.

Ima ajornanngitsigaaq
50 kr.-inik pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.
Meqqinik automatiskimik katersisassaatit pisiniarnerit tamaasa Brugseni
app-innik ilaasortaanermulluunniit allagartannik scanniinikkut.

Ilaasortaaguit Brugseni app-ilu
atorlugu pisiannik akiliisaruit
automatiskimik meqqit
marloriaataannik pisassaatit
qanorlu katersaqartiginerit
mobilinni takusinnaasassallugu.
Hvis du er medlem og betaler
for dit varekøb gennem
Brugseni app’en, får du
automatisk dobbelt op på
mærker og kan se din saldo
på mobilen.

Ilaasortaaguit ilaasor
taanermullu allagartat
scannertarukku automa
tiskimik meqqinik pisassaatit
qanorlu katersaqartiginerit
pisinermut allagartanni
takusinnaasassallugu.

Ilaasortaanngikkuit
karsimi meqqinik
katersugassanik
pisinnaavutit.

Hvis du er medlem og
scanner dit medlemskort, får
du automatisk mærker, og
kan se din saldo på bonen.

Hvis du ikke er medlem,
kan du få trykte
samlemærker ved kassen.

Så nemt er det
Hver gang du køber for 50 kr. får du ét mærke.
Du samler mærker helt automatisk blot ved at scanne
din Brugseni app eller dit medlemskort, hver gang du handler.

Marloriaammik!

Dobbelt op!

Brugseni app-it atorlugu
pisiniaraangavit meqqit
katersugassat tunniunneqartartut marloriaataannik pisarit

Få dobbelt op på
samlemærker når du
betaler med din
Brugseni app

Brugseni app-i aajuk
Neqeroorutillu amerlanerit
takullugit... brugseni.gl/gl/app

Hent Brugseni app’en
Spar op til 86%

Og få endnu flere gode tilbud
Læs mere på brugseni.gl/app

MEQQIT UANI NIPITISSUKKIT
SAML DINE MÆRKER HER
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