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Björka är en serie köks- och hushållsartiklar designade 
och tillverkade i Sverige.
Signifikativt för Björka är den unika designen, 
de innovativa funktionerna och lösningarna och inte 
minst dess minimala klimatpåverkan.
Produkterna tillverkas och förädlas i Fristad och de 
minimala förpackningarna tillverkas i Borås. Detta gör 
att all produktion kunnat koncentreras till en radie på 
endast 15km. Tillsammans med råvaran, den svenska 
björken gör Björka till en av de mest klimatsmarta och 
hållbara köksserier på marknaden.

Material: svensk björk behandlad med livsmedels- 
godkänd paraffinolja.

(Namnen på de olika artiklarna härstammar från 
historiska platser i Fristad...)

Klassiska köksredskap i trä har vi väl alla använt oss 
av i vår matlagning? Men hur vidareutvecklar man 
produkter som sett likadana ut i decennier?
Går det att göra de bättre eller på ett bättre sätt? Går 
det att hitta på nya produkter för nya användningsom-
råden?
 

Efter lång betänketid, flertalet diskussioner och oändli-
ga skisser kom vi fram till svaret. Och med hjälp av led-
orden: Miljövänligt, klimatsmart och svensktillverkat, 
så föddes år 2018: Björka Fristad!
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Björkas bänkställ Klockarebolet är inte bara en snygg inrednings- 
detalj i ditt kök. Med dess unikt formade hållare för redskapen så har 
Ni alltid Era redskap lättillgängliga. Kreativa köksredskap för kreativ 
matlagning! Med serien Björka vill vi åstadkomma så lite onödig miljö- 
påverkan som det bara är möjligt. Därav ställets utformning med plats 
för redskapen vid transport samt endast ett tryckt omslag som håller 
allt på plats. Enkelt och resurssnålt! Bänkstället kan även vid behov 
användas som ett uppläggningsfat! Bänkstället Klockarebolet 
innehåller tre mycket användbara köksredskap.

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 260 x 120 x 45mm

Bänkställ Klockarebolet
Art. nr: B008

B Ä N K S T Ä L L  |  K L O C K A R E B O L E T
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S A L L A D S S E T  |  M Ö L A R P

En sallad kan vara så mycket: endast lite grönt till middagen, eller 
en fräsch, färggrann och en fantastisk måltid i sig själv. Oavsett så 
förtjänar den att serveras med stil! Björkas salladsset Mölarp har en 
unik och genomtänkt design där varje del i setet har sin alldeles egna 
funktion. Utöver salladsbesticken så har även askens båda delar 
mycket användbara funktioner. Locket kan användas dels som skär-
bräda för det nybakade brödet alternativt som uppläggningsfat för 
valfria tilltugg. Askens andra del kan med fördel användas som ex. 
ostbricka för favoritosten. Med Björkas salladsset Mölarp, får man helt 
enkelt ett komplett och vackert set för servering av sallad, bröd och 
andra tillbehör.

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 268 x 120 x 36mm

Salladsset Mölarp
Art. nr: B004
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T A P A S  S E T  |  T I N G K Ä L L A N

Björkas tapas set Tingkällan har en unik och genomtänkt design där 
varje del i setet har sin alldeles egna funktion. Allt för den lyckade 
tapasbjudningen med vännerna eller pickniken med familjen. Askens 
båda delar används med fördel som uppläggningsfat för oliverna, 
ölkorvarna eller annat tilltugg, samt ostbricka för favoritosten, Med de 
två 18cm långa pincetterna plockar man enkelt sina tapas tillbehör, 
sitt pålägg, sina oliver eller annat gott tilltugg. Björkas Tapas set Ting-
källan passar lika bra på middagsbordet vid bjudningar, på soffbordet 
vid filmkvällen eller på piknickfilten vid utflykten. Varför inte göra var-
dagen till fest? Ta fram tapas setet och lite goda tillbehör som t.ex. 
oliver, coctailtomater och diverse andra valfria grönsaker, samt dina 
egna favoriter från charkdisken så blir vilken vardag som helst genast 
festligare.

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 210 x 95 x 36mm

Tapas set Tingkällan
Art. nr: B002
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K Ö K S R E D S K A P  |  K L O C K A R E B O L E T

Att Björkas köksredskap är någon storlek mindre än traditionella köks-
redskap är inte en slump. Av egen erfarenhet av större otympliga köks-
redskap vid spisen med resultatet att oönskade mängder mat skvalpar 
över på spisen, så utnyttjade vi privilegiet man har när man själv tar 
fram nya produkter. Så redan i skisstadiet låg fokus på redskap som vi 
själva vill att de ska fungera och se ut!

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 250 x 42 x 11mm

Trägaffel Klockarebolet
Art. nr: B005

Stekspade Klockarebolet
Art. nr: B006

Rörslev Klockarebolet
Art. nr: B007
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S A L L A D S B E S T I C K  |  M Ö L A R P

En sallad kan vara så mycket: endast lite grönt till middagen, eller en 
fräsch, färggrann och en fantastisk måltid i sig själv. Oavsett, så för-
tjänar den att serveras med stil! Med Björkas salladsbestick Mölarp 
behöver man heller inte snåla med vinägretten i salladen, då ena sleven 
har ett urfräst avrinningshål.

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 250 x 42 x 11mm

Salladsbestick Mölarp
Art. nr: B003
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P I N C E T T  |  T I N G K Ä L L A N

Med Björkas 18cm långa pincett Tingkällan plockar man enkelt sina 
tapas tillbehör, sitt pålägg, sina oliver eller annat gott tilltugg. Med 
en uppsättning pincetter vid bordet kan gästerna enkelt och smidigt 
plocka till sig av godheterna. Att det samtidigt ser väldigt trevligt ut 
med en pincett i trä utplacerad vid respektive fat är bara en bonus. 
Enkelt, smidigt och hygieniskt!

OBS! Bör ej diskas i maskin!

Mått: 180 x 31 x 9mm

Pincett Tingkällan
Art. nr: B001
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• Bör ej diskas i maskin! Diska för hand och torka sedan av överflödigt vatten omgående.
• Trä är ett naturligt och levande material som behöver både kärlek och omvårdnad.
   Smörj därför regelbundet in dem med lite matolja för längre hållbarhet.

Kontakt: info@bjorkafristad.se

www.bjorkafristad.se

www.facebook.com/bjorkafristad/

www.instagram.com/bjorkafristad/

Följ oss på:

Skötselråd:


