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Isform 4 st. – Kuber
Praktisk isform i silikon som
gör vackra isbitar med en exakt
rak kant. Perfekt till saft, juice,
whisky och drinkar. Isformen
är mjuk och böjlig som gör det
enkelt och smidigt att trycka ut
de färdiga iskuberna. Formen
ger 4 fyrkantiga isbitar (kuber) –
5 x 5 x 5 cm

Liten Skärbräda
Tidlös skärbräda av slitstark och hållbart bokträ som passar
lika bra till matlagning som servering och uppläggning.
Mått: 34 cm
Art nr: 070510-308

Pris: 129:-

Finns i färgerna:
Art nr: 103042 - Turkos
Art nr: 103041 - Rosa

Pris: 85:Isformen finns även med
9 st. mindre kuber
I måtten: 3 x 3 x 3 cm
Finns i färgerna:
Art nr: 103040 - Turkos
Art nr: 103039 - Rosa

Pris: 89:-

Silikonredskap – Set
Leilas praktiska och populära silikonredskap är anpassade för
både bakning och matlagning, och det här setet är ett perfekt
startkit för den som vill prova Leilas omtyckta redskap. De är värmetåliga i upp till 260°c och kan användas i alla sorters kastruller
och stekpannor.
*Består av: Slickepott rak, Slickepott liten skålad & Pensel
Art nr: 103029 – Rosa
Art nr: 103030 – Pistage
Art nr: 103031 – Vit

Pris: 195:-

Juicepress
Praktisk juicepress av hållbart bokträ med ett handtag som
ligger stadigt i handen och en vass topp som fungerar till alla
typer av citrusfrukter, inklusive lime som annars kan vara svår
att få saften ur.
Mått: 16 cm
Material: Bok
Art nr: 070374-305

Pris: 69:-

Tacokrydda – Sockerfri
Sockerfri tacokrydda är en smakrik kryddblandning för
tacos som är helt fri från artificiella smaksättare, tillsatser
och socker. Stek upp nötfärs, qournfärs eller grönsaker
tillsammans med en skvätt vatten och dosera kryddblandningen efter eget tycke och smak.
Ingredienser: Lök, paprika, salt (20%), gurkmeja, chilipulver, vitlök, spiskummin och oregano.
Vikt: 110g
Art nr: 102538

Chimichurri – Krydda
Chimichurri är en härlig kryddblandning med ursprung
från det klassiskt argentinska köket, där torkade örter i
form av persilja och oregano gifter sig med vitlök, svartpeppar och paprika. Kryddblandningen passar perfekt till
grillat, speciellt fläskkött, antingen i form av en glaze att
pensla direkt på under grillningen, som en marinad eller i
en god sås.
Ingredienser: Lök, salt (18%), persilja, svartpeppar, vitlök,
oregano, rörsocker och paprika.
Vikt: 100g
Art nr: 102542

BBQ Spice – Krydda
Marockansk BBQ Spice Rub är en smakrik kryddblandning med ursprung från det nordafrikanska köket, där rökt
paprika, kummin och örtig persilja blandas upp med vitlök
och sälta. Kryddblandningen passar perfekt till kött, speciellt lamm och kyckling, men även otroligt gott till rostade
grönsaker och potatis.
Ingredienser: Rosmarin, persilja, rökt paprika, kummin,
vitlök, pyramidsalt
Vikt: 70g
Art nr: 102537

Pris: 89:-

Gourmet Popcorn
Finns i 5 olika varianter
Vikt: 350 gram
Golden Butter – Art nr: 103514
Rainbow Mix – Art nr: 102502
Blue Corn – Art nr: 102503
Ruby Red – Art nr: 102504
Snow White – Art nr: 102505

Pris: 84:Popcorn – Cob

The Fresh Foodie
The Fresh Foodie är fylld med nytänkande, enkla, nyttiga och fräscha recept från rena råvaror
och hälsosamma super-foods. En bok för alla
som vill leva sund livsstil och ändå njuta av fantastiskt god mat och godsaker.

Är den hela, torkade majskolven som poppas direkt i mikrovågsugnen. Lägg majskolven
i den tillhörande mikropåsen
och poppa den ca 2 minuter i
mikrovågsugnen.
Finns i tre olika varianter:
Art nr: Zar1 - Midnight Blue
Art nr: Zar2 - Ruby Red

Art nr: 9789197859967

Art nr: Zar3 - Golden Butter

Pris: 239:-

Pris: 75:-

Grilltång
Mångsidig grilltång i högkvalitativt rostfritt stål som passar lika bra till salladen, grilla fisk eller kött och grönsaker. Grilltången har ett stort omfång och en återfjädring
som gör den enkel och smidig att använda.
Material: Rostfritt stål
Mått: 30 cm
Art nr: 10879

Pris: 75:-

Grytlapp – Palm Tree – Denim

Grillvante – Palm Tree – Denim

Praktisk och stilren grytlapp med ögla,
värmetålig och gör sig fin på en krok i köket.
Välsydd, har en tjock vaddering och tillverkas
i en mjuk, slitstark bomullsdenim av högsta
kvalitet, tåls att tvättas om och om igen.
Material: 100% Bomullsdenim

Praktisk grillvante av denim med ögla
och mörkblått tryck av stora, fina
palmblad. Grillvanten är värmetålig
och gör sig fin på en krok framme i
köket.

Art nr: 103060

Art nr: 103059

Pris: 125:-

Pris: 169:-

Material: 100% Bomullsdenim

Korg – Svart

Vaxad Hamburgerficka

Praktisk amerikansk svart serveringskorg i plast som
fungerar perfekt till att servera hamburgare och pommes frites, tacos, burritos och klassiska fish n’ chips.
Lägg ned ett ark vaxat smörpapper i botten av korgen,
det blir både dekorativt och smidigt att hålla korgarna
rena.

Fickorna passar perfekt till hemlagade hamburgare, dels för att hålla värmen
men även göra dem enklare att äta och hålla ihop. Hamburgerfickan av
vaxat smörpapper kan även användas till grillade smörgåsar, tacos, wraps,
munkar, popcorn, snacks och godis.

Mått: 24 x 15 cm
Art nr: 1074BK

Pris: 29:Förkläde – Palm Tree – Denim
Ett stilrent jeansförkläde i klassisk, blå denim
med mörkblått tryck av stora, fina palmblad. Passar alla kök och kockar! Förklädet
tillverkas i en mjuk, slitstark bomullsdenim av
högsta kvalitet som tåls att tvättas om och
om igen
Mått: 84 cm
Material: 100% Bomullsdenim
Art nr: 103056

Pris: 359:-

Vaxat smörpapper – London

Ugnsform i Emalj – 30 cm
Leilas klassiska ugnsform i tidlös stil är tillverkad av en hållbar emalj som
passar lika bra till vardagsmaten som till bakningen och mer avancerad
matlagning. Använd den till att baka morotskaka, kärleksmums och brownies eller till lasagne, potatisgratäng och rostade rotsaker.
Mått: 30 x 18 x 6 cm

Mått: 31 x 31 cm – 24 ark/förpackning
Art nr: 300388

Pris: 59:-

Art nr: 100269 – Grön
Art nr: 100270 – Blå

Pris: 360:Emaljkastrull – 0,75 L
Leilas klassiska emaljkastrull passar
perfekt i både köket och till grillen, den
praktiska lilla pipen minskar risken för
kladd och spill.
Finns i tre olika färgkombinationer

Vaxat smörpapper som ser ut som en gammal engelsk
tidning och passar perfekt till att hålla ihop wraps eller
baguetter till utflykten.

Art nr: 102568 – Blå

Emaljkastrullen finns även i
storleken – 0,5 L

Art nr: 100267 – Grön

Art nr: 100265 – Svart

Art nr: 100268 – Mörk Rosa

Art nr: 100266 – Ljusrosa

Pris: 239:-

Pris: 215:-

Mått: 13 x 14,5 cm – 20 st/förpackning
Art nr: FM263411

Pris: 59:-
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