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Ny bärbar grill från Primus 
– miljövänligt alternativ 
till engångsgrillen 
Nya bärbara grillen Kuchoma bärs lätt med en hand och kan därför tas med 

varsomhelst. Kuchoma drivs med gas, vilket är betydligt bättre för miljön än 

engångs- eller kolgrillen.  

Med sin låga vikt på endast 4,5 kg är Kuchoma lätt att ta med vid sommarens 

sköna grillstunder på stranden, campingplatsen eller i naturen. Till formatet är den 

mindre än två A4-ark och utformningen är enkel och kompakt med utvikbara ben 

och lock. Många grillkockar är eniga om att locket är en av grillens viktigaste delar 

eftersom det ger funktionen av både grill och ugn och därmed jämnare och 

snabbare tillagning. Trots sin ringa storlek har Kuchoma ändå samma kapacitet 

som en större grill och passar 1-10 personer. 

Skonar miljön 

Kuchoma drivs med gas och används med den typ av mindre, lättare 

gasolflaska som vanligtvis används för campingkök. Jämfört med en 

traditionell kolgrill orsakar gasgrillen bara en tredjedel så stort 

koldioxidutsläpp och är därmed betydligt bättre för miljön är engångs- eller 

kolgrillen. Grillen är tillverkad i Europa i hållbara material som rostfritt stål, ek 

och mässing. 

 

Prisbelönt utformning 

Den smarta utformningen och den höga effektiviteten gjorde att Kuchoma 

nyligen fick utmärkelsen ”Winner Award” i friluftskategorin vid ISPO, världens 

största mässa för utomhussporter. Kuchoma kostar från SEK 1999 

(rekommenderat cirkapris) och finns i butik från och med april 2018. 

 

FAKTA 

Beskrivning: grillgaller med non-stick-beläggning och  

droppbricka ingår. Inbyggd tändare startar grillen snabbt.  

Storlek: 44,8 x 15,6 x 30,6 cm 

Vikt: 4,5 kg 

Effekt: 2 x 2,500 watt 

Pris: Rek. cirkapris är SEK 1999 

I butik: Från och med april 

 

PRIMUS fem bästa grilltips 

1. Använd grillens lock, då får du grill och 

ugn i ett och jämnare och snabbare 

tillagning. 

2. Låt grillgallret vara på från början så 

att det värms upp och lägg inte kylda 

matvaror direkt på gallret. Då undviker 

du att maten fastnar. 

3. Torka av eventuell marinad innan 

grillningen och förkoka gärna de 

grönsaker som ska grillas. 

4. Vänd köttet när det börjar tränga upp 

blodsdroppar på dess ovansida. Om du 

grillar tjocka bitar, avsluta med att 

stänga locket den sista stunden. 

5. Ha inte för hög värme, det är bättre att ha 
grilla lite längre i lägre temperatur än att 
grilla snabbt och hett. 
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TILLBEHÖR: 
Kuchoma ingår i Primus CampFire-serie, ett sortiment för den som vill laga   

god mat utomhus men slippa bära tung och otymplig utrustning. 

Till Kuchoma-grillen finns en mängd praktiska tillbehör såsom: 

- Campfire Tongs – tång i rostfritt stål 

- Campfire Apron – förkläde i slitstarkt G1000-tyg med spänne somhar integrerad 

kapsylöppnare 

- Cooler Backpack – isolerad ryggsäck som kan fyllas med is som håller innehållet 

fräscht hela dagen 

- Cooler – slitstark packpåse för att hålla mat och dryck kyld under varma dagar 

(spänne med integrerad kapsylöppnare) 

- Ice Pack – fylls med vatten eller is för att hålla mat och dryck kall 

- Campfire serving kit – skål, silikonlock och fyra tallrikar i rostfritt stål och 

attraktiv design 

- Campfire Table and Stool – bord och pall i stark aluminiumlegering, enkla att 

bära och enkla att fälla ut 

 

BILDER 

Klicka här för högupplösta och frilagda bilder:  

http://news.cision.com/se/primus  

 
Om PRIMUS: 
Primus är ett svenskt företag och en av världens ledande tillverkare av friluftsutrustning för att 
koka, värma och lysa. Vi finns i närmare 80 länder runt om i världen. Företaget grundades redan 
1892 och produkterna är kända för sin höga kvalitet och pålitlighet. De har använts av många 
äventyrare såsom Amundsen, Andrée, Hillary och manga andra. Varumärket Primus är välkänt 
runt om i världen. Se www.primus.se 
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