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Världens bästa julklapp!
Är "Moster Huldas äppelskalare".
Till mamma, mormor, barnfamiljen, den hälsosamma, ja till vem som helst faktiskt.
Ni vet hur trött man blir på alla "hushållsmaskiner" som lovar att underlätta diverse sysslor, men sedan
står man där vansinnig över att inget är som det ska.
Här har ni det motsatta, något som fungerar nästan bättre än utlovat! Antagligen världens bästa
uppfinning. En äppelskalare som på bara några sekunder skalar, kärnar ur och skivar äpplet.
Som ni vet är frukt och speciellt äpplen extremt besprutade idag, och tyvärr hjälper i stort sett sköljning
inte någonting för att få bort giftet. Men vem orkar egentligen ställa sig och skala äpplet varje gång. Så
istället för att vara nyttig när vi sätter i oss den där frukten, sätter vi egentligen i oss hur mycket gift
som helst.
Att skala äpplet är det enda som riktigt tar bort giftet. Men tyvärr är det både tråkigt och något
tidskrävande.
Och visst är det synd att man kanske tom ska behöva dra sig från att äta frukt pga att man borde
skölja, kärna ur eller till de mindre tom skära upp frukten i skivor.
Här har ni lösningen på alla problem och jag älskar den!

Jag som är dålig på att äta äpplen,
har efter att jag skaffade denna börjat äta mycket fler. Antagligen för att det blir lite roligare, man
slipper allt gift från skalet eller sitta med en äppleskutt i handen efteråt.
Jag tar fram den ur skåpet, sätter i äpplet, vevar några tag och sedan voila! I handen har jag ett äpple
i fina skivor, utan skal kärnhus. Jag sköljer av skalaren och hela proceduren är klart inom några
sekunder. Så löjligt enkelt.
Visste ni att äpple är en av de nyttigaste frukterna vi har? Förutom alla nyttiga ämnen och vitaminer så
är även grönt äpple känt för att hålla kroppsförbränningen igång efter t ex ett träningspass (medans t
ex banan saktar ner). Ett grönt äpple efter träningspasset är altså riktigt bra!
Så nu mina vänner ska jag ut på min power walk, och när jag kommer hem blir det några vevtag med
min lilla skalare och lunchen är klar! Love it!

Gå in på hemsidan för att se på demostrationsvideon eller för att beställa en egen.

