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Bruger grise solcreme?
Og ved du, hvorfor man siger, at byg er styg?
Sanse-Kit-Kassen - MINI kickstarter maddialogen og skaber nærvær omkring bordet, mens børn og voksne øger
deres bevidsthed om madens vej fra jord til bord. Mad giver os sundhed, trivsel og livsglæde, men mest af alt
inspirerer Sanse-Kit-Kassen børn og voksne til:
Hvorfor det er sundt at lege med maden!
Sanse-Kit-Kassen – MINI er skabt for de 3-10-årige og deres familie og indeholder alt, hvad der skal til for at
sprede madglæde og sundhed hjemme hos jer. I Sanse-Kit-Kassen - MINI er der grise fra Schleich, Mini
Margretheskål, økologisk byg fra Aurion, økologiske frø du selv kan spire i spiresmuld af aksetræ, praktisk
melamin bakke samt en unik inspirationsbog med sjov og faktuel viden, som sætter gang i maddialogen.
Hvert produkt har sin egen historie - også Sanse-Kit-Kassen
Alle Sanse-Kit-Kassens dele er udvalgt efter kriterierne: Kvalitet, autencitet, miljø, design, funktionalitet,
nordisk, smag og æstetik. Grisefamilien fra Schleich er håndmalede, skønne at røre ved og meget naturtro. I
samarbejde med Bageriet Aurion har vi fundet biodynamisk og økologisk byg, som også grise elsker at spise, og
vi har udvalgt de varianter, som har højest spiringsprocent og den bedste smag. MiniMargretheskålen signalerer
køkken og dansk design, når det er bedst. Spiresmuldet til frødyrkning er et restprodukt fra svensk asketræ - det
former sig godt efter skålen og har en særlig evne til at holde på fugten. Den funktionelle inspirationsbog
indeholder flotte plancher samt sjov og faktuel viden, bl.a. om hvorfor byg er styg og om grise bruger solcreme, og
kassens to opfordringsskilte vækker nysgerrigheden på afstand. Alt er samlet i en skøn kasse med halm i
bunden, så dyrene kan ligge trygt og godt.
Hvorfor er det sundt at lege med maden og Sanse-Kit-Kassen?
Leg og mad ikke er hinandens modsætninger, men to størrelser, der sammen skaber synergi og madglæde ved dit
spisebord. Sjove og involverede oplevelser for børn og deres voksne, giver dialog, nærvær og tryghed. Gennem
legen med maden og Sanse Kit Kassen formidles viden om nordisk mad og råvarer, så bevidstheden og
interessen for, hvordan maden kommer fra jord til bord, øges. Alt sammen noget der påvirker mulighederne for, at
træffe kvalificerede valg, i relation til egen sundhed, både nu og i fremtiden.
NordiskNaturligvis
Når noget sjovt og spiseligt sættes på bordet, går snakken igang. Vores passion for sundhed, mad og børn og
deres voksne har drevet udviklingen af Sanse-Kit-Kassen – MINI. Kassen er skabt af Pernille og Elsebeth, som
begge har en stærk uddannelsesmæssig baggrund indenfor sundhed og ernæring fra SUHRS Seminarium, som
suppleres af uddannelser som henholdsvis designer, kok og projektleder.
Sanse Kit Kassen - MINI kan købes på www.nordisknaturligvis.dk, kontakt: leg@nordisknaturligvis.dk,
Premierepris inklusiv moms: kr. 499,- (Ekskl. forsendelse)

I er meget velkommen til at henvende jer til os for mere info og flere billeder, alle taget af fotograf: Lisbeth Hjort.
Billederne kan downloades her. Ønsker du en kasse til egen fotografering er du velkommen til at kontakte os.
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OM NORDISKNATURLIGVIS
NordiskNaturligvis er udviklende oplevelser med mad og madglæde til dig og dem, du har ansvaret for. Vi spidser læberne og kysser sanserne
vågne med spiselige innovative produkter. Vi serverer ideer og koncepter, som øger bevidstheden om hvordan vores mad kommer fra jord til
bord, hvordan mad giver os sundhed, trivsel og livsglæde – men mest af alt: Hvorfor det er sundt at lege med maden!

