
Alternative tekster til instruktionsfilm om brug af 

hjælpemidler i køkkenet 
 

Bagevægt med tale 
Bagevægten er en bordmodel og har medfølgende skål. Vægten er dansktalende. 

Vægten tændes og tareres ved at trykke på knappen på panelet. Hvis der hældes 
ingredienser i skålen, bipper vægten, indtil vægten er stabiliseret. Derefter hører man den 

nye vægt.  

 

Sovseomrører 
Sovseomrøreren er elektrisk og stilles i en gryde. Herefter tændes den på knappen, som 

sidder i toppen. Knappen bruges også til at regulere hastigheden. Der er i alt 3 
hastigheder. 

 

Folieaftager 
En elektrisk foliaftager kan rulle folien af en bakke med fx pålæg. Folieaftageren består af 
en let klæbende pind. En snip af folien rulles om pinden, folieaftageren tændes på 

knappen på håndtaget, hvorefter pinden vil dreje og rulle folien af bakken.  

 

Bakkeholder 
En bakkeholder er håndtag med bøjle som kan løfte plastbakker med færdigretter, så man 

fx kan tage dem ud af mikroovnen uden at brænde sig. Det kan også være en hjælp til at 
løfte bakker, der er af et lidt blødt materiale. Afstanden mellem tænderne i bøjlen er 16 

centimeter.  

 

Grydeholder 
Grydeholderen er et stativ, der kan stå på komfuret, og holde gryden fast, når der røres i 

den. Stativet fastgøres med tre sugekopper til fladen på komfuret og passer til de fleste 

komfurer, både gas og el, så længe der er plads til sugekopperne uden for kogepladen. 

Håndtaget fra kasseroller eller pander kan fastgøres mellem de to opretstående ben, 

hvilket giver yderligere stabilisering. Stativet er 35 centimeter bredt og 11 centimeter højt.  

 

Opbevaringsbokse 
Opbevaringsdåsen er til personer med svage eller smertende hænder. Åbnes meget 

nemt med et let tryk på det lille mærke på kanten af lågets top med en finger eller 

håndflade. 

 



Lågåbner – Easy up 
Lågåbneren Easy up kan holde glas og andet fast, så det er nemt at åbne med én hånd. 
Den batteridrevet og udformet som en rund plade med en diameter på 16 cm og højde 

på 5 centimeter. På undersiden er monteret nogle sugekopper som aktiveres ved at 

trykke på en knap på siden af lågåbneren. Lågåbneren vil da suge sig fast på bordet. 
Marmeladeglas, dåser, sodavand eller andet placeres på den skridsikre overflade og 

suges fast af vacuum, hvorefter det er nemt at åbne.  

 

Kedeltipper 
Med denne elkedel kan man nemt hælde kogende vand af kedlen uden at løfte den. Den 

består af selve kedlen og en stabil holder, som kan vippe kedlen. Kedlen tændes på en 
knap på bagsiden og når vandet koger, tippes kedlen ved at skubbe i håndtaget øverst på 

kedlen.  

 

Lågåbner Spill not 
Spill not hjælper til at holde glas fast og til at få et bedre greb om låg. Systemet består af 

tre koniske gummibeholdere til glas i forskellige størrelser samt en gummihat, der 
lægges over låget. Glasset bliver fikseret i den koniske holder, og med gummihatten får 

man et godt greb om låget. Kan anvendes til glas i størrelser fra 2,5 til 10 cm i diameter.  

 

Skrællekniv 
Skrællekniven har samme knivsblad som en almindelig kartoffelskræller, men har et bredt 

håndtag, der gør den nem at holde på. Grebet er non-slip og glider ikke i hånden, selv når 

det er vådt.  

 

Brødkniv 
Brødknivens skaft sidder vinkelret på skæret, hvilket gør at man kan holde hånden lige, når 

man skærer med kniven. Det giver mindre belastning på hænder og arme. 

 

Universalåbner 
Universalåbneren er en hjælp til at åbne plastiklåg på for eksempel vandflasker og 

rengøringsartikler. Åbneren er udformet som en halvkugle med takker på indersiden, der 

holder låget fast. Universalåbneren trykkes ned mod flasken og drejes, når flasken skal 

åbnes.  

 

 



Opvaskebørste 
Denne opvaskebørste gør det muligt at vaske op med kun én hånd. Opvaskebørsten 
sidder på en lille plade med sugekopper, så børsten kan fikseres i vasken. Fikseres børsten 

i vasken kan man nemt rengøre bestik og lignende. Fikseres den på kanten, så børsten 

stritter opad, kan man rengøre skåle og andre dybe genstande.  

 

Kludepresser 
Med kludepresseren kan man vride en klud med kun én hånd, eller hvis man har svage 
fingre eller hænder. Presseren stilles i vasken og karkluden kommes ned i røret. Staven 

presses ned i røret, hvorved vandet trykkes ud af kluden. Herefter vendes presseren, og 

kluden tages ud af fra bunden. 

 

Smørebræt 
Smørebrættet støtter brødet, så man kan smøre med én hånd. På to af smørebrættets 

sider sidder der knopper, som en skive brød kan lægges op imod. Skiven bliver derfor 
liggende, når man smører brødet. Det er også muligt at skære ved at skære ned imellem 

knopperne.  

 

Selvåbnende saks 
Saksen er udstyret med en fjeder, der gør at saksen åbnes. Der medfølger en lille hætte, 

der kan sættes på spidsen af saksen, når den ikke bruges.  

 

Multiskærebræt 
Det multifunktionelle skærebræt er en arbejdsstation med mange forskellige funktioner. 

Det er særligt velegnet til personer, der kun har eller kun kan bruge én hånd. Der er pigge, 

til at fastholde grøntsager, en børste, en klemme til at fastholde brød, et rivejern med 

tilhørende kasse og en høj hjørneafskærmning. Sugekopper sørger for, at den står fast 

under brug. De enkelte elementer kan tages af og rengøres hver for sig.  

 

Multiåbner 
Med multiåbneren bliver det lettere at åbne dåser, flasker og glas. Den er udformet som 

et håndtag med forskellige funktioner i hver ende. I den ene ende er der en rund holder 

som kan sættes på et skruelåg og en tap, der kan bruges til at løfte ringen på en dåse. I 

den anden ende er en kapselåbner og en kant, som kan bruges til at udligne undertrykket 
på et glas med skruelåg.  

 

 



Kopholder 
Kopholderen er en hjælp til at holde koppen stabilt, hvis den skal transporteres for 
eksempel fra køkkenet til stuen. Den består af en bøjle med en plade, hvor koppen stilles, 

og en lille rem i toppen, hvor man kan holde kopholderen. På pladen lægges et 

skridsikkert underlag. Kopholderen kan bæres med en enkelt finger. Kop eller glas må 
højst være 15 centimeter højt. 

 

Kartonholder 
Praktisk holder, som passer til almindelige mælke og 

juicekartoner. Holderen sættes på kartonen og giver så et praktisk håndtag. Det gør det 

nemt at hælde for personer, som eksempelvis døjer med rystende hænder, eller som på 
grund af gigt ikke kan holde ordentligt fast i kartoner. 

 

Fingerskræller 
Fingerskrælleren er til dem der har svært ved at holde om en almindelig skrællekniv. 

Fingerskrælleren er udformet som en lille plade med skrælleblad på den ene side og 

holder til fingre på den anden. Fingrene sættes i holderen og grøntsagerne skrælles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


