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Le Zie är en köksserie som bygger på det italienska kökets principer: kvalitet, tradition,
funktionalitet och inte minst – matglädje! Inspirationen bakom varumärket är hämtad från
Maddaloni i södra Italien och riktar sig till dig som ser måltiderna som ett viktigt inslag i tillvaron.
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Prodotti della cucina del noce
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OSTRIVARE AV VALNÖT

KRYDDKVARN AV VALNÖT

Ostrivare av amerikansk oljad valnöt från Le Zie. Lådknopp
i mässing och rivjärn av rostfritt stål. Ostrivaren är formgiven med inspiration från de gamla köken i Maddalonitrakten. Placeras med fördel som en trevlig detalj på köksbordet. Storlek: 14,5x10x6,5 cm. Art. no: LZ007

Kvarnen är formgiven med inspiration från de gamla köken
i Maddalonitrakten och är tillverkad av oljad valnöt. Knopp
av mässing och keramsikt malverk. Invändigt material är av
rostfritt stål för att ge bästa livslängd. Storlek: 30×6,6 cm
Art. no: LZ006
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ZIA
SAVERIAS
BÄSTA
TOMATSÅS

~

1 sats
INGREDIENSER
Tomatsås
400 g krossade tomater
3 msk olivolja
1 liten gul lök
1 hel vitlöksklyfta
1 msk stimmlade basilikablad
1/2 tsk salt
1 nypa strösocker

Polpa di pomodoro, cipolla e basilico

Topping
1 msk färsk basilika, stimmlad
5 msk parmesanost, riven

TILLAGNING

Har du någonsin undrat hur man gör en äkta italiensk tomatsås?
Här kommer ett super enkelt och gott recept av zia Saveria. Tomatsåsen passar perfekt att servera tillsammans med Le Zies pasta.

- Värm upp olivoljan i en kastrull.
- Skala och halvera den gula löken och låt halvorna fräsa långsamt i oljan
tillsammans med vitlöksklyftan, utan att de tar färg.

- Ta upp och kasta lökhalvorna och vitlöken. Såsen är klar att serveras!

Recept

- Tillsätt krossade tomater, basilika, salt och socker. Låt puttra utan lock i ca 30
minuter för att reducera bort en del av vätskan. Håll noggrann koll på såsen så
att den inte bränns vid.

Till pastarätten: ringla lite olivolja på pastan, lägg på tomatsåsen och toppa
med färsk basilika och riven ost. Buon Appetito!
6

7

ITALIENSKA
SMAKER PÅ
GRILLEN

~

Tonno alla griglia con spiedini di verdure
Att grilla ute tycker många hör sommaren till, men faktum är att
grillad mat smakar lika gott året runt – kanske till och med bättre
i kallaste januari. Här följer ett av fastrarnas recept: marinerad
tonfisk med grönsaksspett.
TILLAGNING
Marinerad tonfisk
- Lägg alla ingredienser till marinaden i en skål, blanda samman och häll över
marinaden i en kraftig plastpåse. Lägg i tonfisken och tillslut ordentligt. Placera
påsen i kylskåp och låt stå i minst två timmar. Vänd fisken några gånger under tiden.
- Ta upp tonfisken ur marinaden och torka av den med hushållspappaer. Grilla
på utegrill, eller i grillpanna 4-8 minuter på varje sida. Pensla med olivolja och
vänd på skivorna en gång. Planera grilltiden så att fisken och grönsakerna blir
klara samtidigt.
Blandade grönsaker i ugn
- Skölj paprikor, zucchini, tomater och aubergine. Ansa, dela och kärna ur
paprikor, dela tomater i halvor och skär alla grönsaker i bitar. Trä upp och
varva grönsakerna på fyra grillpinnar.
- Blanda olivoljan med löken och pensla på grönsakspinnarna. Strö över de
färska och torkade örtkryddorna, salta och peppra. Vänd spetten så att de blir
kryddade runt om.
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KÖTTKNIVAR- SEX STYCKEN

FÖRKLÄDE OCH KOCKSLÄNG

Skärbrädan är rejäl och praktiskt
designad med en urgröpt fåra som
transporterar bort vätska. Utöver sin
funktion är den trevlig att servera på,
t.ex. grönsaker eller chark. Storlek:
43,9x29x33,5 cm. Art. no: LZ054

Fintandade köttknivar med handtag av
rosewood och nitar i mässing. Det rostfria stålet är av högsta kvalitet och den
fina tandningen gör det lätt att skära i
köttet utan att ”förstöra” snittytan.
Art. no: LZ004

Förkläde med matchande kocksläng i
blå denim. Förklädet snöras runt hals
och midja och har en ficka framtill.
Le Zie märkning präglad i skinn på
både förkläde och kocksläng.
Art. no: LZ053

- Grilla spetten över glöd ca 8-10 minuter, alternativt i ugn 15-20 minuter,
225 grader.

Recept

SKÄRBRÄDA AV AKACIATRÄ

Servering
Servera tonfisken med citronklyftor, lite överströdd persilja och med ett
grönsaksspett bredvid.

4 personer
INGREDIENSER
500-600 g tonfiskfilé, skuren i fyra
tunna skivor
Citron- och kryddmarinad
1 citron, finrivet skal
1/2 dl färskpressad citronsaft
1 ½ dl Le Zie naturell olivolja
6 msk vatten
1 ½ msk finhackad vitlök
1 dl finhackad persilja
1 krm finhackad chili
2 tsk flingsalt
1 krm svartpeppar
Grönsaker
1 gul paprika
1 grön paprika
1 zucchini
5 körsbärstomater
1 aubergine
2 finhackade charlottenlökar
1 finhackad vitlök
3 msk finhackad persilja
½ tsk torkad rosmarin
½ torkad basilika
3 msk Le Zie naturell olivolja
½ krm salt
1 krm svartpeppar
Grillpinnar
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KOCKKNIV

KOCKKNIV MED SKÄRPSTÅL

KNIVTRIO

KOCKKNIV DAMASCUS

KNIVSET OM FEM STYCKEN

KÖTTKNIVAR- SEX STYCKEN

Klassisk och rustik design med handtag
av sanderswood och nitar i rostfritt
stål. Det rostfria stålet är av högsta
kvalitet och går under benämningen
SCR15MOV. Kniven håller skärpan bra
och hårdheten i stålet är HRC 56-57.
Art. no: LZ085

Ett användbart set innehållande
Le Zies kockniv och skärpstål. Det
rostfria stålet är av högsta kvalitet och
hårdheten i det rostfria stålet är HRC
56-57. Levereras i trevlig förpackning
tillsammans med ett Le Zie mynt.
Art. no: LZ086

Knivtrio innehållande filékniv, brödkniv
och grönsakskniv. Designen är klassisk
och rustik med handtag av sanderswood
och nitar i rostfritt stål. Det rostfria
stålet är av högsta kvalitet och settet
levereras i trevlig förpackning.
Art. no: LZ087

Le Zies värsting! Bladet är tillverkat
av damascusstålet VG10 som ger en
oslagbar skärpa och en fantastisk
hållbarhet. Kniven har en rustik design
med handtag av sanderswood och
nitar i rostfritt stål.
Art. no: LZ088

Stort knivset innehållande kockkniv,
benkniv, brödkniv, skärpstål och
grönsakskniv. Designen är rustik
med handtag av sanderswood och
nitar i rostfritt stål. Levereras i trevlig
förpackning med Le Zie mynt.
Art. no: LZ089

Fintandade köttknivar med handtag
av sanderswood och nitar i rostfritt
stål. Det rostfria stålet är av högsta
kvalitet och den fina tandningen gör
det lätt att skära i köttet utan att
”förstöra” snittytan.
Art. no: LZ090
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Ciotole in acciaio inox

Kan göras i
valfri PMSfrån 500 st

ROSTFRIA BUNKAR- TRIO

FÄRGGLADA KRYDDKVARNAR

Rostfria bunkar med silikonbotten, som gör att de står stadigt
på köksbänken. Praktiska, rejäla och trevliga att ställa fram
vid servering. Bunkarna ryms i varandra så det tar lite plats i
kökslådan. Levereras med tillhörande lock i trevlig Le Zie
förpackning. Art. no: LZ058

Härligt färgglada kryddkvarnar tillverkade av lackerad bok.
Kvarnarna finns i färgerna röd och orange med knopp av
mässing. Verken är keramiska och inredet är tillverkat av
rostfritt stål för bästa livslängd. Storlek: 30 cm.
Art. no: röd LZ033, orange LZ034

12
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APTITRETANDE
FÖRRÄTT

~
4 personer

Bruschcetta con pomodori di Saveria
Det enklaste är oftast det allra godaste. En grillad brödbit med
tomat, mozzarella och färsk basilika är en läcker och aptitretande
inledning på middagen.
TILLAGNING
- Sätt ugnen på 250 grader eller tänd grillen.

INGREDIENSER
1 ciabatta eller annat lite grövre bröd
2 st tomater
16 st urkärnade gröna oliver
50 g mozzarella
1 msk färsk basilika, strimlad
1 pressad vitlöksklyfta
3 msk olivolja
salt och peppar

- Skär tomater, oliver, mozzarella i små bitar och lägg i en skål. Rör ner
basilika, blanda ordentligt och smaka av med salt och peppar.
- Blanda vitlök och det mesta av olivoljan i en annan skål.

Recept

- Skär ciabattan i 8 skivor på tvären och pensla ovansidan med vitlöks- och
oljeblandningen.
- Rosta bröden på bägge sidor på galler i övre delen av ugnen eller på grillen.
- Pensla ovansidan på de rostade brödskivorna med lite olivolja och lägg på
tomatröran. Servera direkt!
14
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ROSTFRI SERIE
Exklusiv kollektion av rostfritt stål, speciellt framtagen för att möta den
professionella kockens preferenser. Samtliga produkter i kollektionen har
helgjutna handtag och tillhörande lock av glas. Serien innehåller sauteuse
LZ040 (24 cm), stekpanna LZ041 (28 cm), stor kastrull LZ042 (6,2 liter),
liten kastrull LZ043 (2,8 liter) och pastakastrull LZ014. Samtliga produkter i serien kan användas på alla värmekällor, inklusive induktion.

SAUTEUSE AV ROSTFRITT STÅL

STEKPANNA AV ROSTFRITT STÅL

KASTRULL 6,2 LITER

KASTRULL 2,8 LITER

PASTAKASTRULL

Sauteuse av rostfritt stål med helgjutet handtag och tillhörande
glaslock. Sauteusen fungerar som en kombinerad stekpanna
och kastrull. Perfekt för tillagning av exempelvis såser
eller risotto som annars lätt bränner fast. Fungerar på alla
värmekällor, inklusive induktion. Storlek: Ø botten 18 cm,
Ø topp 25,5 cm, höjd 7,5 cm. Art. no: LZ040

Gedigen stekpanna av rostfritt stål med tillhörande glaslock.
Handtaget är helgjutet för god ergonomi, hållbarhet och
design. Stekpannans botten ger en jämn värmespridning och
locket har ett litet hål för att det skall sitta på plats när det
kokar. Fungerar på alla värmekällor, inklusive induktion.
Storlek: Ø botten 28 cm, höjd 5 cm. Art. no: LZ041

Stor kastrull av rostfritt stål med tillhörande glaslock. Kastrullen lämpar sig
perfekt för kok av soppor, potatis eller
skaldjur. Kastrullen har ett ånghål i
locket. Storlek: Ø botten 24 cm, Ø topp
25,5 cm, höjd 14 cm. Art. no: LZ042

Liten kastrull av rostfritt stål med ett
helgjutet handtag och tillhörande lock
av glas. Locket har ett litet ånghål för
att det skall sitta på plats när det kokar.
Storlek: Ø botten 17,5 cm, Ø topp 19,5
cm, höjd: 11,2 cm. Art. no: LZ043

En praktisk kastrull av rostfritt stål,
som tar lite plats på spisen. Levereras
med glaslock och durkslag. Lämpar sig
utmärkt för kokning av spaghetti, grönsaker eller skaldjur. Storlek: Ø 18 cm,
höjd: 23 cm. Art. no: LZ014
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Padella con bordo alto
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TRAKTÖRSTEKPANNA

GJUTJÄRNSSET

GJUTJÄRNSGRYTA SVART

GJUTJÄRNSGRYTA RÖD

Le Zies stek-/traktörpanna är tillverkad av tjock aluminium
med förstärkt botten samt tre lager slitstark non-stickbeläggning. Stekpannans botten ger bra värmeledning, en jämn
stekyta och kräver mindre fett vid matlagningen. Passar alla
typer av spisar. Storlek: Ø 28 cm. Art. no: LZ010

En stor klassisk, emaljerad gjutjärnsgryta och fyra ungsfasta
smågrytor av keramik. Passar alla värmekällor, inklusive ugn
och grill. Storlek gryta: L30,5xH15, Ø 24,5 cm.
Storlek formar: L13,5,5xH5, Ø10 cm. Art. no: LZ039

Emaljerad gjutjärnsgryta av klassisk och rustik design. Passar
alla värmekällor, inklusive ugn och grill. Du spar enkelt energi
genom att stänga av sprisen i god tid, då grytan håller sig
varm länge. Grytan rymmer 4,2 liter.
Storlek: L30,5xH15, Ø24,5 cm. Art. no: LZ038

Emaljerad gjutjärnsgryta av klassisk och rustik design. Passar
alla värmekällor, inklusive ugn och grill. Du spar enkelt energi
genom att stänga av sprisen i god tid, då grytan håller sig
varm länge. Grytan rymmer 4,2 liter.
Storlek: L30,5xH15, Ø24,5 cm. Art. no: LZ051
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Solido cast pentola di ferro

MUSTIG
GRYTA
GJORD PÅ
HÖGREV
INGREDIENSER
700 g benfri högrev
ca 700 g passerade tomater
0,5 dl Le Zie naturell olivolja
1 gul lök, hackad
1 vitlök, finhackad
0,5 dl basilikablad, strimlade
0,5 dl persilja, finhackad
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 nypa socker
400 g Le Zie pasta Mezzi Paccheri
eller Rigatoni
parmesanost av god kvalitet
finhackad persilja att stö
över portionerna

Stracotto di manzo con salsa di pomodoro
Ett långkok på högrev med recept av zia Margarita.
Grytan passar utmärkt som middag till många gäster eller
en familjemiddag och flera lunchlådor.
5h
TILLAGNING
- Skär köttet i mindre bitar.
- Värm upp Le Zies olivolja i en traktörstekpanna eller gjutjärnsgryta. Tillsätt
gullök och vitlök, fräs utan att de tar färg. Lägg i köttet och bryn lätt runt om.
- Häll i de passerade tomaterna, basilika, persilja, salt, peppar och socker.
Tomatsåsen ska täcka köttet.
- Koka upp och smaka av. Tillsätt eventuellt lite extra salt och socker. Koka
under lock på låg värme, ca 4-5 timmar. Köttet är då så mjukt att det fallit
isär i strimlor. Såsen ska ha en ganska fyllig konsistens. Är såsen för tunn
kan du lyfta av locket i slutet av koktiden. Känns såsen istället för tjock kan
du späda med lite vatten.

Recept

~

- Koka Le Zies pasta enligt anvisningarna på förpackningen och servera nykokt
direkt på tallrikarna. Skeda över rejält med tomatsås och kött. Riv över parmesanost, strö över persilja, ät och njut.
20
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Caffè italiano al suo meglio

STILREN
DESIGN
MÖTER
FUNKTION

~
När stilren design möter funktionalitet.
Le Zies cappuccino- och espressoset
innehåller sex koppar med tillhörande fat.
Faten är designade med utrymme för en
biscotti eller chokladbit på ena sidan.
Levereras i trevlig presentförpackning
med extra utrymme för att den som
önskar skall kunna addera valfritt
tilltugg i boxen. Tål maskindisk.

22

ESPRESSOSET- SEX KOPPAR MED FAT

CAPPUCCINOSET- SEX KOPPAR MED FAT

Stilrena espressokoppar i ett set om sex, med tillhörande fat.
Settet är tillverkat av kvalitetsporslin i en högblank, vit färg.
Innovativ design med leverans i trevlig presentförpackning.
Tål maskindisk. Art. no: LZ015

Cappuccinoset av stilren design med sex koppar och tillhörande
fat. Settet är tillverkat av kvalitetsporslin och levereras i trevlig
förpackning. Färg: svart, högblank med vit insida på kopparna.
Tål maskindisk. Art. no: LZ016
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SALLAD
MED FIKON,
CHÉVRE
OCH
VALNÖTTER

~
INGREDIENSER

Insalata autunnale con fichi e noci

En god och lättlagad höstsallad med fikon, chévre, parmaskinka
och valnötter. Fikonen är inte bara goda utan även ett vackert
inslag! Salladen lämpar sig perfekt både som förrätt och måltid.
TILLAGNING
Dressing:
- Vispa ihop balsamico, honung och citron. Tillsätt oljan och smaka av med salt
och peppar.
Sallad:
- Blanda salladsskotten med lite av dressingen och fördela på tallrikar.
- Ansa och skär fikonen i klyftor. Smula osten grovt. Lägg fikon, ost och skinka
på salladen. Salta och peppra.

Sallad
100 g sallasskott
4 st fikon
80 g parmaskinka
1 tsk flingsalt
1/2 tsk svartpeppar, nymald
Balsamicodressing
2 msk crema di balsamico
1 msk honung, flytande
2 msk citron, pressad
1 dl rapsolja, kallpressad
1 krm salt
1 krm svartpeppar, nymald
Nötter
75 g valnötter eller pekannötter
1 msk smör
1 msk honung
1 tsk flingsalt

Recept

Nötter:
- Stek nötterna i smör ca 1 minut. Ringla över honung och strö på salt. Skaka
pannan.
- Skeda resten av dressingen på salladen och toppa med de varma nötterna.
Servera genast.

24
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SALLADS-/SERVERINGSSKÅL

PASTATALLRIKAR- SEX STYCKEN

SALLADSBESTICK AV AKACIATRÄ

Gedigen sallads-/serveringsskål tillverkad av porslin. Trevlig att använda
vid servering av alltifrån pastarätter
till sallader och grytor. Matchar snyggt
med Le Zies pastatallrikar. Storlek:
Ø30xH10,5 cm, Ø botten 17 cm.
Art. no: LZ056

Djupa tallrikar av porslin i praktiskt
format som lämpar sig utmärkt till alltifrån pastarätter till sallader och grytor.
Matchar snyggt med Le Zies sallads-/
servringsskål. Storlek: Ø20,5xH6,5 cm,
Ø botten 11,5 cm. Art. no: LZ057

Salladsbestick tillverkade av akaciaträ.
Besticken har hål i toppen av skaften
för att kunna hängas upp i köket.
En snygg inredningsdetalj som alltid
finns nära tillhands. Storlek: L30 cm,
huvuddel: 7x10 cm. Art. no: LZ055
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SMOOTHIE
TO GO
BLENDER

~

Smoothie med hallon och banan
En god och mättande energidrink som passar bra till frukost,
mellanmål eller återhämtningsmål efter träningspasset.

Recept

2 personer

Miscelatore frullato
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INGREDIENSER:
1/2 banan
1 dl frysta hallon
1/2 dl vanilj yoghurt
1 dl mjölk av valfri sort

TILLAGNING:
Mixa ingredienserna i Le Zies
Smoothie 2 Go Blender. Vänd upp
och ned på behållaren, skruva
av mixerdelen och sätt på locket.
Smoothien är färdig att avnjutas
direkt eller att ta med om du är
på språng.

Ett smidigt sätt att göra smoothies,
soppor eller goda grönsaksdrinkar.
Mixa drinken, sätt på locket och
ta med. Blendern är gedigen med
en kraftfull motor. Produkten blev
utsedd till ”Bästa Julklapp 2015” på
promotionmässan. Levereras i trevlig
förpackning tillsammans med en
folder innehållande recept på
goda smoothiedrinkar.
Art. no: LZ035

SMOOTHIE TO GO BLENDER

STAVMIXERSET

Le Zies Smoothie to go är en smidig blender med två
tillhörande muggar. Du gör enkelt alltifrån smoothies till
soppor eller barnmat. De tillhörande muggarna har tätslutande lock och tål maskindisk. Motoreffekt: 350 W.
Art. no: LZ035

Praktiskt stavmixerset innehållande en kraftfull stavmixer
med justerbar hastighet, bunke, ballongvisp, chopper och
bägare. Valfri komponent knäpps enkelt på stavmixern.
Delarna är avtagbara och kan diskas i maskin.
Motoreffekt: 750 W. Art. no: LZ047
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NOVELLO

SELEZIONE
ESCLUSIVA

Olio extra vergine di oliva da Maddaloni

Le Zies olivolja kommer från Maddaloni som ligger i södra Italien.
Skörden görs redan i mitten av oktober när oliverna skiftar färg från
grön till svart. Det innebär att all Le Zies olivolja är novello. Samtliga oliver
är plockade för hand och produktionen görs på traditionellt vis, helt utan
onaturliga tillsatser. När oliverna är plockade skickas de snabbt till press,
vilket ger oljan en oslagbart låg surhetsgrad. Produktionen bidrar till en
olivolja av förstklassig kvalitet med en härligt intensiv och fyllig smak!

Olivskörden

Skörd: Oktober
Plats: Maddaloni, Italien
Olivsorter: Frantoio, Leccino och Ogliarola

OLIVE RACCOLTE A MANO
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OLIVOLJA NOVELLO

OLIVOLJA TRE LITER PÅ DUNK

OLJEKANNA MED TVÅ FAT

Extra virgin olivolja, 500 ml. Samtliga
oliver är plockade för hand och skörden
sker på traditionellt vis, helt utan tillsatser. Skörden görs redan i oktober
vilket bidrar till en härligt pepprig,
intensiv och fyllig smak. Art. no: LZ072

Extra virgin olivolja i tre liters format.
En praktisk re-fill till Le Zies naturella
olivolja och samtidigt en snygg detalj i
köket. Oljan har en fantastisk karaktär
med en intensiv och fyllig smak.
Art. no: LZ028

Stilren oljekanna av rostfritt stål med
två fat av keramik. Kannan och faten
ställs med fördel på matbordet för
avsmakning före eller tillsammans med
måltiden. Storlek kanna: 350 ml,
Fat: 10 cm. Art. no: LZ049
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HANDGJORD PASTA FRÅN GRAGNANO- ORGANISK OCH I.G.P. CERTIFIERAD
Le Zies pasta är tillverkad i Italiens pasta-Mecka, Gragnano. Pastafabriken är en av Europas absolut äldsta och
har handgjort pasta sedan 1848. Traditionen lever kvar och pastan tillverkas än i dag för hand och lufttorkas
därefter i 24 timmar. Just därför är det kanske inte så konstigt att den klassas som en av de bästa i världen.
Pastan är I.G.P. certifierad och organisk vilket bara i sig borgar för den högsta kvalité en torrpasta kan uppnå.
Framställningen bidrar till en svårslagen kvalitetspasta med ett härligt tuggmotstånd. Innehåller inga
konstigheter, endast durumvete och vatten. Pastan finns i fem olika sorter. Storlek: 500g/förpackning.
Art. no: LZ060- Mezzi Paccheri. Antal per kartong: 12 st
Art. no LZ061- Papperdelle. Antal per kartong: 16 st
Art. no: LZ062- Riagtoni. Antal per kartong: 16 st
Art. no: LZ063- Conchiglioni. Antal per kartong: 12 st
Art. no: LZ064- Linguine. Antal per kartong: 20 st

SMAKSATT OLIVOLJA, 250 ML

TRÄBRICKA TILL OLIVOLJETRIO

MARMORBRICKA TILL OLIVOLJETRIO

Extra virgin olivolja i smakerna citron,
chili och rosmarin. Samtliga oliver är
plockade för hand och smaksättningen
är helt naturlig och gjord med färska
kryddor. Art. no: Chili LZ021, Citron
LZ022, Rosmarin LZ027

Bricka av trä till Le Zies 250 ml oljor.
Brickan rymmer tre stycken oljor. Välj
mellan smakerna chili LZ021, citron
LZ022, rosmarin LZ027 och naturell
LZ029. En trevlig kökdetalj som håller
oljorna på plats. Art. no: LZ095

Stilren marmorbricka till Le Zies 250 ml
oljor. Brickan rymmer tre stycken oljor.
Välj mellan smakerna chili LZ021, citron
LZ022, rosmarin LZ027 och naturell
LZ029. En trevlig kökdetalj som håller
oljorna på plats. Art. no: LZ094

DI GRAGNANO I.G.P.
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DELIKATESSBOX PRESENTEN

DELIKATESSBOX TRIO

Innehåll: olivolja smaksatt med citron 250 ml, olivolja smaksatt
med rosmarin 250 ml, olivolja smaksatt med chili 250 ml,
pasta linguine 500 g, kryddmix 50 g x 2 st, receptfolder.
Art. no: LZ073

Innehåll: olivolja smaksatt med citron 250 ml, olivolja smaksatt med rosmarin 250 ml, olivolja smaksatt med chili 250 ml.
Olivoljorna är helt naturligt smaksatta med färska kryddor
som tillsätts direkt i pressen. Art. no: LZ091

LE ZIES
DELIKATESSBOXAR

~

Le Zies delikatessboxar finns i fyra olika utföranden:
Presenten, Trio, Maddaloni och Saveria. Innehållet ligger trevligt
presenterat och den gemensamma nämnaren är att samtliga
innehåller italienska delikatesser av högsta kvalitet.
Pastan kommer från en av Europas äldsta pastafabriker som
ligger i Gragnano. Där tillverkas den på traditionellt vis för
hand och lufttorkas därefter i 24 timmar.
Olivoljan kommer från lokala bönders egna olivlundar som ligger
på bergssluttningarna i Maddaloni. Samtliga oliver är plockade
för hand och produktionen bidrar till en förstklassig olivolja
med en härligt intensiv och fyllig smak.

DELIKATESSBOX MADDALONI

DELIKATESSBOX SAVERIA

Produktionen görs på traditionellt vis, helt utan onaturliga
tillsatser. Innehåll: olivolja smaksatt med citron 250 ml, olivolja
smaksatt med rosmarin 250 ml, olivolja smaksatt med
chili 250 ml, olivolja naturell 500 ml. Art. no: LZ092

Innehåll: oljekanna av rostfritt stål med två tillhörande fat av
keramik som kan användas för avsmakning, handgjord
Gragnanopasta linguine 500 g, olivolja naturell 500 ml.
Art. no: LZ093
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Linguine alla carbonara di Paolo

En uppskattad give away som används!
Lockets yta lämpar sig väl för tryck.

Linguine på Paolo Robertos vis. En äkta italiensk carbonara med
rimmat fläsk och mycket parmesan och pecoriono.
TILLAGNING
- Kocka upp lättsaltat vatten under lock i en kastrull.
- När vattnet har kokat upp, lägg genast ner pastan och koka den
”al dente” enligt anvisningarna på förpackningen.
- Vispa ihop äggen med salt under tiden som pastan kokar.
- Värm olja och smör i en kastrull och lägg i vitlök samt bacon/sidfläsk.
Fräs sakta tills de mjuknat utan att ta färg, ca 5 min.
- Ta upp vitlöken som kastas.
- Rör om och dra bort kastrullen från värmen.
- Häll ner äggsmeten, tillsätt hälften av de båda ostsorterna och
strö över svartpeppar.
- Rör om tills äggsmeten börjar stelna men fortfarande är krämig.
Rör ner resten av osten.
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LUNCHBOX MED KYLFUNKTION

PASTAMASKIN

Matlåda med kylfunktion i locket. Placera locket i frysen
över natten och håll maten fräsch i upp till sju timmar i
rumstemperatur. Lockets yta lämpar sig utmärkt för
företagsprofilering. Storlek: 21x15x6 cm.
Art. no: LZ037

Gör dina egna färska pasta- och lasangerätter med Le Zies
pastamaskin! Pastamaskinen är tillverkad av rostfritt stål
och gör 15 cm bred pasta. Storlek: 19,5x15x20 cm,
Storlek handtag: ca L17,5 cm.
Art. no: LZ032

~
4 personer
INGREDIENSER
400 g Le Zie linguine pasta
2 krm salt
4 ägg
1 msk olivolja
2 msk smör
1 klyfta vitlök, hel
200 g bacon, strimlad eller
rimmat fläsk i tärningar
5 msk parmesanost, riven
5 msk pecorino, riven
1-1,5 krm grovmalen svartpeppar

Recept

- Strö lite grovmalen svartpeppar över portionerna och servera.

ITALIENSK
KLASSIKER
PÅ PAOLO
ROBERTOS
VIS
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Sortimentet från The Roman Empire består av väskor
och hemtextilier vars kvalitet överträffar det bästa.
Med inspiration hämtad från antikens Rom har
varumärket skapat ett exklusivt och modernt uttryck
av det som en gång var världens centrum.
Kollektionen består idag av väskor, morgonrockar,
badlakan, plädar, säng- och hemtextilier samt accessoarer.
Produkterna utmärker sig genom varje enskild detalj
såväl när det kommer till förpackningslösningar som
design, utförande och noggrant utvalda materialval.

Med inspiration från antikens Rom
har varumärket skapat ett exklusivt och
modernt uttryck av det som en gång
var världens centrum.

Badlakan och morgonrockar är tillverkade av 650 g/m²
frotté och bäddseten av endera premiumbomull eller satin
som ger en skön känsla och en god sovkomfort.
Storlekar:
L/XL
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PLÄD AV MICRO CORAL FLEECE

FROTTÉMORGONROCKAR- L/XL

VÄSKKOLLEKTION AV CANVAS OCH SKINN

Supermjuk pläd med ett härligt rutmönster på den ena
sidan och en matchande vinröd färg på den andra. Pläden
är tillverkad av 100% micro coral fleece, 500 g/m².
Levereras trevligt paketerad i transparent bag med
dragkedja. Storlek: 180×140 cm. Art. no: RE0051

Riktigt tjocka och sköna morgonrockar av 650 g/m² frotté.
Morognrockarna har utsida av velour och öglad insida för att
absorbera fukt bättre. Finns i storlekarna L/XL (S/M har utgått).
Vit med svarta kontrastränder, storlek: L/XL. Art. no: RE0062
Svart med vita kontrastränder, storlek: L/XL. Art. no: RE0064

Exklusiv väskkollektion från The Roman Empire. En kollektion av högsta kvalitet med material av canvas,
rejält innerfoder och detaljer i mocka. Samtliga väskor har fack med dragkedja och weekendbagarna är expanderbara.
Till den mellanstora bagen medföljer en axelrem och till ryggsäcken ett vadderat fordral för dator.
Ryggsäck, storlek: 47x35x15 cm, 20 liter. Art. no: RE0041
Stor weekendbag, storlek: 55x28x54 cm. Art. no: RE0042
Mellanstor weekendbag, storlek: 50x28x38 cm. Art. no: RE0043
Necessär, storlek: 22x15x15 cm. Art. no: RE0045
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BÄDDSET BLUESTRIPES- DUBBEL
Bäddsettet har ett härligt blårandigt mönster och är tillverkat
av premiumbomull. Settet levereras i fyra delar, två påslakan
och två örngott. Material: 100 % premium bomull, 250 TC.
Storlek påslakan: 210x150cm. Storlek örngott: 50x60cm.
Art. no: RE0032

100% SATIN
300 TC
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BÄDDSET PANTHEON- ENKEL

BADLAKAN AV 650 G/M² MAFFIG FROTTÉ

Ett stilrent bäddset med smala ränder i svart och
mörkgrått. Settet har en hög trådtäthet och är tillverkat
av satin för bästa kvalitet och förstklassig komfort.
Material: 100 % bomullssatin, 300TC. Storlek påslakan:
210×150 cm. Storlek örngott: 50×60 cm.
Art. no: LZ0031

Badlakan och handdukar tillverkade av en fyllig frotté som trots sin oöverträffliga täthet behåller sin förmåga att absorbera
vatten. Badlakanen finns i storlekarna 70x140 cm samt 75x150 cm och handdukarna i storleken 70x50 cm. Färger: svart, vit
och marinblå. Levereras trevligt förpackade. Material: 650g/m² mjukbehandlad frotté.
Vita badlakan stl. 70x140 cm, art. no: RE1012/ stl. 75x150 cm, art. no: RE0121/ handdukar stl. 50x70, art. no: RE1022
Svarta badlkan stl. 70x140 cm, art. no: RE1011/ stl. 75x150 cm, art. no: RE0111/ handdukar stl. 50x70, art. no: RE1021
Marinblåa badlakan stl. 70x140 cm, art. no: RE0014/ stl. 75x150 cm, art. no: RE0141/ handdukar stl. 50x70, art. no: RE1024
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SAFFIANO EDITION
Jean Patric kännetecknas av sina kvalitativa materialval och tislösa design. Denna kollektion är tillverkad av
saffiano; kalvläder, präglad med en korsmönstrad och vaxad yta. Behandligen ger produkterna ett elegant
utseeende med en mycket tålig och slitstark yta. Produkterna är reptåliga samtidigt som de står emot väta,
vilket gör dem mycket lätta att rengöra. Varumärket erhåller livstids garanti på produkterna.
Levereras trevligt förpackade med garantikort.
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NECESSÄR

RESEORGANISERARE

PLÅNBOK

KREDITKORTSPLÅNBOK

KREDITKORTSFODRAL

Rymlig necessär av saffianoskinn med blanka metalldetaljer. Necessären har två fack med dragkedja utvändigt
och ett fack med dragkedja invändigt. Praktiskt handtag
framtill. Levereras trevligt förpackad med non-wovenpåse
och garantikort. Storlek: 25,5x15x12 cm.
Art. no: JP02

Praktisk reseorganiserare av saffianoskinn som hjälper dig
att hålla reda på resehandlingar och dokument. Flertalet
fack för bland annat kreditkortkort, pass, biljett samt ett
myntfack med dragkedja. Levereras trevligt förpackad med
non-wovenpåse och garantikort. Storlek: 22,7x11,2 cm.
Art. no: JP03

Elegant plånbok av saffianoskinn.
Fack för kreditkort och sedlar invändigt,
samt ett fack med dragkedja för mynt.
Levereras trevligt förpackad med
non-woven påse och garantikort.
Storlek: 19x10x2,5 cm. Art. no: JP04

Kreditkortsplånbok av saffianoskinn.
Fodralet har flertalet fack för kort och
är tillverkad i ett praktiskt format som
ryms i fickan. Levereras trevligt förpackad med non-wovenpåse och garantikort.
Storlek: 10,5x7,5 cm. Art. no: JP05

Smidigt kreditkortsfodral av saffianoskinn. Kortet har fack för kort på bägge
sidor och tar minimal plats. Levereras
trevligt förpackad med non-wovenpåse
och garantikort. Stolrek: 10,5x7,5 cm.
Art. no: JP06
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Kvalitetsprodukter från Thailand, handtillverkade av
100% naturliga ingredienser. Produkterna saluförs världen
över och används på flertalet exklusiva spaanläggningar.
Levereras i snygga, handgjorda miljöförpackningar.

44

ARMBANDSUR PRINCETON

ARMBANDSUR VERNON

SHOWER KIT

SPA PREMIUM

SPA EXCLUSIVE

En elegant klocka av tidlös design från Jean Patric. Klockan
passar vid alla tillfällen, både till vardags och vid festligare
tillställningar. Levereras med två utbytbara armband, ett av
läder och ett av nylon. Art. no: JP10

En elegant klocka av tidlös design från Jean Patric. Klockan
passar vid alla tillfällen, både till vardags och vid festligare
tillställningar. Levereras med två utbytbara armband av nylon.
Art. no: JP11

1 st lemongrass shower gel (260 ml),
1 st lemongrass body cream (120 ml).
Produkterna innehåller inga onaturliga
ämnen. Levereras i miljövänlig och
handgjord presentförpackning.
Art. no: LH001

1 st lemongrass shower gel (260 ml),
1 st lemongrass body cream (120 ml),
1 st lemongrass room spray (120 ml),
2 st lemongrass soap (75 g/st). Levereras i miljövänlig och handgjord presentförpackning. Art. no: LH002

1 st lemongrass shower gel (260 ml),
2 st lemongrass body cream (120 ml),
1 st lemongrass room spray (120 ml),
1 st lemongrass massage oil (120 ml),
2 st lemongrass soap (75 g). Miljövänlig
presentförpackning. Art. no: LH003
45

GÅVOKORT
Gåvokortet innehåller selektivt utvalda kvalitetsprodukter från varumrärken som Paolo Robertos Le Zie, OBH Nordica,
The Roman Empire, Hamptons, Lemongrass House och Jean Patric. Innehållet håller en hög standard som skiljer sig från
mängden. Sortimentet består av alltifrån köksprodukter och delikatesser till hemtextilier, spaprodukter, accessoarer och
väskor. Dessutom erbjuds kundanpassade lösningar såsom egen design på inlösensidan, specialtryckta gåvokort och
tillägg av en eller flera välgörenhetsorganisationer. Läs mer om gåvokortet och tilläggstjänsterna på:

www.premiumgiftcard.se

KVALITATVT, BRETT OCH VARIERAT INNEHÅLL

Innehållet består av selektivt utvalda kvalitetsprosukter från varumrärken som Paolo Robertos Le Zie,
OBH Nordica, The Roman Empire, Hamptons, Lemongrass House och Jean Patric.

SMIDIG HANTERING

Varje gåvokort är tryckt med en unik kod som mottagaren använder för att välja gåva.
Gåvan skickas ut till av respektive mottagare vald adress och hämtas på närmaste postombud.

SNABBA OCH SÄKRA LEVERANSER

Leverans sker inom 14 dagar från inlösen och varje försändelse är spårningsbar, vilket garanterar att
alla försändelser når fram till respektive mottagare.

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Vi erbjuder alltifrån kundanpassad inlösensida till egendesignade gåvokort.

www.premiumgiftcard.se
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ITALIENSKA DELIKATESSER
Föregående år uppmärksammades en växande efterfrågan på presenter innehållande Le Zies italienska delikatesser.
Inslagning utformades efter önskemål, men krävde mycket tid i form av hantering, emballering och paketering.
Våren 2016 introducerades Le Zies första delikatessbox som blev en riktig succé. En snygg presentbox med ett trevligt
presenterat innehåll utan krav på extra hantering. Delikatessboxarna finns nu i fyra olika utföranden och prisklasser,
och med en gemensam nämnare: de innehåller sann italiensk tradition med råvaror av högsta kvalitet.
Se höstens delikatessboxar på sidan 34 i katalogen.
www.caciocavallo.se

CACIOCAVALLO AB
Strandbergsgatan 61, 3 tr, 112 51 Stockholm, Telefon: 08- 121 442 02, E-post: kundservice@caciocavallo.se

