Vahé X MUUBS – Nyt samarbejde opstår
______________
I oktober 2018 udkommer 3 nye opskriftsbøger – SUPPE, SALAT og QUICHE - som er lavet i et samarbejde
mellem interiør & møbelvirksomheden MUUBS og den franske kok Nicolas Vahé. Bøgerne indeholder
hver 30 velsmagende opskrifter og smukke billeder af maden serveret i MUUBS’ køkkenprodukter.
Nordiske Kitchen Table Books// Idéen om et
samarbejde mellem MUUBS og Nicolas Vahé
opstod ud fra et ønske Nicolas Vahé havde om at
lave nogle visuelle flotte bøger, som udover at
kunne bruges som kogebog i køkkenet, også
kunne bruges til dekoration i hjemmet.
Det var en idé som blev taget godt imod hos
MUUBS og samarbejdet opstod.
Opskrifter for alle// Nicolas Vahés mål med
bøgerne er at åbne vores øjne for at god mad
ikke behøver være kompliceret. Hans stil er
fransk, men med et nordisk twist, for som Nicolas
Vahé pointerer ”det er i kontrasten det magiske
sker”.
Udover opskrifter finder man i bøgerne også
historier og fortællinger bagom Nicolas Vahé,
samt idéer og inspiration til en flot servering.
VahéXMUUBS// Ønsket for bøgernes visuelle
look var et nordisk, råt og elegant udtryk. Derfor
faldt Nicolas Vahés tanker med det samme på

MUUBS, da produkterne matchede dette til
perfektion. MUUBS' produkter er nøje designet
og udvalgt til at være holdbare kvalitetsprodukter
til hjemmet med sjæl og kant – ”og kan man
servere sine yndlingsretter flottere end i stentøjs
skåle, på terrakotta fade og træ skærebrætter?” ,
spørger Nicolas Vahé.
Fra MUUBS' og Nicolas Vahés side var der ingen
tvivl – matchet var perfekt.
Tour// Som en del af lanceringen tager Nicolas
Vahé i efteråret 2018 rundt på tour til diverse
events ved forhandlere – livsstils og design
butikker i Danmark - for at uddele smagsprøver,
samt vise de nye bøger og MUUBS’ produkter
frem.
Bøgerne kan fra uge 44 købes på muubs.dk
For yderligere information se
http://www.muubs.dk/vahe-x-muubs eller
kontakt os på louise@muubs.com

