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Tidlös design och  
kompromisslös funktionalitet

Le Creuset står för en tradition av  
hållbar, autentisk design. Sedan 1925 har 
generationer inspirerats av den unika 
köksutrustningen som står för hög kvalitet, 
klassisk estetik och noggrant hantverk.  
Idag har Le Creuset ett stort sortiment av 
köksutrustning inom alla kategorier som 
bl.a. omfattar gjutjärn, stengods och  
Toughened Non-Stick.
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Fokus på de kulinariska upplevelserna är avgörande hos Le Creuset och den 
stora passionen för matlagning reflekterar företagets franska ursprung. Le 
Creuset har sedan 1925 stått för de bästa förutsättningarna i köket oavsett 
om du är nybörjare, passionerad hemmakock eller proffs.

I början av 1900-talet tog ett nytt, globalt perspektiv på köksgrytor och mat-
lagning form. Måltiden var inte längre bara en nödvändighet eller en status-
symbol; det var en glädje. Folk kom ihåg de underbara rätter de smakade på 
restauranger, och nu började de att experimentera i sina egna kök. Snart blev 
matlagningen ett sätt att umgås med sina nära och kära och en anledning 
att samlas vid bordet. Mitt i denna kulinariska innovation och förändring 
introducerade Le Creuset sin första Volcanic-färgade, emaljerade 
gjutjärnsgryta 1925. 

Sedan dess har Le Creusets köksutrustning fått en speciell plats  
i många kockhjärtan världen över. Köket och matlagningen  
har utvecklats löpande och det har även Le Creuset, 
men de stunder vi delar tillsammans i köket och 
vid bordet är fortfarande de samma. Och 
det är dem vi håller av allra mest.O

m
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Respekt för hantverket 
Le Creusets gjutjärnsprodukter tillverkas än idag på det gjuteri i Frankrike där det hela  
började 1925, och enligt samma hantverksmässiga traditioner. Den ursprungliga grytan  
har under åren genomgått anpassningar och justeringar så att den fortfarande täcker  
behoven hos konsumenterna och det moderna köket. Respekten för det speciella  
hantverket och historien märks i varje produkt, som är genomarbetad och  
kvalitetssäkrad in i minsta detalj. 

Kvalitet
Alla produkter genomgår en grundlig kvalitetskontroll under hela tillverkningen och om  
produkten inte lever upp till de höga kvalitetskraven skickas den tillbaka till smältdegeln  
där den smälts om och används till nya produkter. Varje Le Creuset-produkt passerar mer 
än 60 olika par händer under sin resa i tillverkningen.

Återvinning av råvaror
På fabriken i Fresnoy-le-Grand ligger fokus på återvinning och hållbarhet: Upp till 63%  
av råvaran från det flytande gjutjärnet är återvunnen från bl.a. tidigare tillverkade Le 
Creuset-gjutjärnsprodukter. Varje produkt gjuts i en unik sandform och under 
tillverkningen återvinns upp till 98 % av sanden och 65 % av spillvattnet.
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Ikoniska färger och  
personlig prägel

Le Creusets iögonfallande och intensiva färger 
ger dig möjlighet att sätta din personliga prägel 
på köksinredningen och dukningen.

Färgerna fungerar bra var för sig och kan även 
blandas beroende på atmosfär och stil.

De senaste färgtrenderna följs noggrant för  
att man alltid ska kunna erbjuda de mest  
aktuella färgerna. Det är just den mångåriga 
och avancerade expertisen på färgad emalj och 
gjutjärn som har gjort Le Creuset till en av de 
ledande tillverkarna av emaljerat gjutjärn. 

Unika produkter
Varje Le Creuset-gjutjärnsprodukt är unik då det flytande gjutjärnet bränns i sandformar 
som återskapas för varje enskild produkt. Sanden är ett naturligt material och ger varje 
form en enastående look och struktur. Alla Le Creuset-produkter efterbehandlas des-
sutom manuellt med individuella slipningar och korrigeringar av ojämnheter.

Emaljering
Emaljens funktion och utseende testas och vidareutvecklas löpande för att man hela 
tiden ska kunna erbjuda konsumenten den bästa kvaliteten.

Alla Le Creusets gjutjärnsprodukter får två skikt emalj: Första skiktet är en genomskinlig 
grundemalj. Den gör att det andra skiktet av färgad emalj fäster bättre. Den färgade  
emaljen påförs in- och utvändigt. Emaljerat gjutjärn är idealiskt för matlagning eftersom 
det har gjutjärnets värmebeständighet, medan emaljens hygieniska egenskaper ger lång 
hållbarhet.

Färger

                  •   •   •   •   •   •   •      •      •      •   •   •   •   •
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 Det har snart gått 100 år sedan den första emaljerade 
gjutjärnsprodukten från Le Creuset såg dagens ljus. Idag 
bygger produktionen på samma hantverksmässiga traditioner 
där varje produkt gjuts i individuella sandformar och 
kontrolleras för hand för att garantera den höga kvaliteten. 
Gjutjärnsprodukterna har en unik design samt ergonomiska 
handtag och knoppar för optimal hantering. Den slitstarka 
emaljen är resistent mot missfärgningar från kryddor och 
livsmedel som innehåller syra, och är enkel att rengöra. Gjutjärn 
håller både värme och smak effektivt och ser till att maten blir 
saftig och mör.
 
Gjutjärnsprodukter är idealiska till matlagning på höga 
temperaturer och är lämpliga till alla typer av värmekällor – 
inklusive induktion – och kan med fördel användas till servering 
direkt på bordet. Alla gjutjärnsprodukter utan trähandtag 
passar dessutom till både ugn och utomhusgrill. Le Creuset 
lämnar livstidsgaranti mot material- och produktionsfel på alla 
gjutjärnsprodukter.

•  Fördelar och bevarar värmen bra 
•  Tättslutande lock som bevarar fukt och värme
•  Hållbar, invändig emalj som skyddar mot missfärgningar och 

som inte absorberar smak och lukt
•  Slitstark, utvändig emalj som är enkel att rengöra

9
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Gjutjärnsgrytan finns i en mängd olika färger och  
storlekar. Gemensamt för alla grytor är gjutjärnets enaståen-
de förmåga att fördela och bevara värmen – även när plat-
tan är avstängd. Tack vare denna energisparande funktion 
är det även idealiskt att servera direkt från grytan eftersom 
grytan effektivt håller maten varm. Grytor från Le Creuset finns 
med två sorters invändig emalj. Den släta, sandfärgade emal-
jen är idealisk till grytor, soppor och långkok, medan den matta, 
svarta emaljen är särskilt framtagen för stekning och matlag-
ning på höga temperaturer.

Den runda grytan är en oumbärlig klassiker i köket och lämplig till i synnerhet 
grytor och brödbak.

0,3 L/10 cm ★ ★ ★ ★                   •            •                  •      
1,8 L/18 cm  ★ ★ ★ ★                   •           •      
2,4 L/20 cm                       •      •      •            •            •            •
3,3 L/22 cm  ★ ★ ★                    •      •      •      •      •      •      •      •      •      •            •      •      
4,2 L/24 cm                       •      •      •      •      •            •      •      •      •      •      •      •      •
5,3 L/26 cm                       •      •      •            •            •      •      •      •      •      •      •      
6,7 L/28 cm                       •      •      •            •            •            •      
8,1 L/30 cm ★ ★ ★ ★ ★                  •      •      
12 L/34 cm ★ ★ ★ ★ ★                  •      •      

★            Finns endast i Le Creusets webbutiken
★ ★            Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
★ ★ ★            Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
★ ★ ★ ★          Matte Black finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
★ ★ ★ ★ ★       Black finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken

11
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Kastrull m/trähandtag och stålknopp
Kastrullen med trähandtag är med sin rundade botten och 
hällkant idealisk till såser samt kokning av grönsaker, ris och 
pasta. 

1,8 L/18 cm  • • •  • 

Buffégryta
Buffégrytan är med sin stora stekyta och sina låga kanter perfekt 
till bräsering samt rätter som t.ex. paella och risotto.  
  

3,5 L/30 cm  • • •    • 

Stekgryta
Stekgrytan i gjutjärn är med sin djupa och rundade botten per-
fekt till grytor och till att bryna kött eller woka mat snabbt. 

4,1 L/26 cm ★ ★ Nyhet!   •  •  • 
7 L/32 cm  • • •    • 

Pumpaformad gryta 
Den pumpaformade grytan har en inspirerande form till både 
soppor och grytor med t.ex. pumpa.

2 L/20 cm ★ ★   • 

Oval gryta
Den ovala grytan är med sin unika form lämplig för t.ex. grytbröd 
och avlånga köttstycken som fågel.

0,9 L/17 cm ★ ★  • 
4,1 L/27 cm  • • •  •  •  • •  • • 
6,3 L/31 cm  • • •  •  •  • 
8,9 L/35 cm ★ ★  •  • 
15 L/40 cm ★ ★  •  • 

Hjärtformad gryta
Den hjärtformade grytan är en ikonisk produkt som är en perfekt 
present till exempelvis bröllop eller alla hjärtans dag.

1,9 L/18 cm  • 

Pastejform m/lock
Pastejformen med lock är idealisk till kryddig paté eller ljummen 
leverpastej. 

1,8 L/32 cm ★ ★  • 

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken ★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken

Bordstablett
Det dekorativa grytunderlägget i gjutjärn med silikonfötter  
skyddar ditt bord och passar perfekt till grytor och pannor upp 
till 24 cm. 

22,3 cm ★ ★  • 

Paninilock
Paninilocket är perfekt till läckra panini-smörgåsar, men kan 
också användas för att ge inbjudande grillränder på båda sidor 
när du t.ex. steker en läcker köttbit.

23 cm ★ ★ Nyhet!   • 

Roaster, gjutjärn
Den emaljerade ugnsformen i stengods är idealisk för stekning 
av kött och potatis såväl som för tillagning av hemlagad lasag-
ne och kakor.

37 cm ★ ★ Nyhet!  • 

Oblong gryta
Den avlånga och rundade formen på grytan gör den idealisk för 
rätter med långa råvaror som fågel, fisk, kött eller grönsaker.

3,4 L/31 cm ★ ★ Nyhet!  • • 

Oval doufeu
Den ovala doufeun är en klassisk gjutjärnsgryta som började til-
lverkas år 1932. Ordet ”doufeu” är franska och betyder ”svag vär-
me” och grytan är lämpad för just användning på svag värme.

6 L/30 cm ★ ★ Nyhet!  • •
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Caquelon
Perfekt gryta till en klassisk ostfondue. Tack vare gjutjärnets 
förmåga att behålla värme kan osten smälta på låg värme och 
sedan hållas varm under längre tid när grytan står på bordet.

22 cm ★ ★ Nyhet!   • 

Risgryta
Grytans runda och kompakta form gör den särskilt lämplig för 
att koka ris i. Det medföljande locket i stengods säkerställer att 
riset inte kokar över.

2 L/18 cm ★ ★ Nyhet!  •  •  •  • 

Ostfondue
Ostfonduen lämpar sig för både ost-, choklad-, buljong- och 
oljefondue. Gjutjärnets förmåga att uppnå jämn och långvarig 
värmefördelning resulterar i ett optimalt matlagningsresultat.

2 L ★ ★ Nyhet!  • 

Wok m/stållock
Woken i gjutjärn med lock i emaljerat stål är med sin platta bot-
ten och lutande sidor perfekt för tillagning av asiatiska wokrätter.

36 cm ★ ★ Nyhet!    • 

Fondueset “Gourmand”
Fondue Gourmand är idealisk till alla typer av fondue med t.ex. 
ost, vin, buljong, choklad eller olja.

1,6 L  • 

Tagine
Taginen är med sitt speciella stengodslock och botten i gjutjärn 
perfekt för tillagning av marockanska rätter som kan sjuda både 
på spisen och i ugnen.

2,3 L/27 cm  • 

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Traktörpanna m/trähandtag
Traktörpannan med trähandtag är optimal till både stekning och 
sautering. Med sin höga kant är den även lämplig till rätter med 
mycket vätska och fyllning.

28 cm  •  •    • 

Kvadratisk grillpanna
Den kvadratiska grillpannan är perfekt till grillning av alla typer  
av livsmedel och ger de karakteristiska och välsmakande  
grillränderna.

20 cm   • 
26 cm  • • • • •  • • • • • • • •

Stekpanna m/gjutjärnshandtag
Stekpannan med gjutjärnshandtag är lämplig till både ugn och 
stekning av livsmedel som tål höga temperaturer.

20 cm  •  • 
23 cm  •  • 
26 cm  • •  • 
30 cm  • •  • 

Stekpanna m/trähandtag
Stekpannan med trähandtag är särskilt lämplig till stekning av 
rött kött som kräver tillagning på hög värme så att man får en 
spröd stekyta.

28 cm  • • • • •  • • • •  • • 

Gjutjärnspannan är särskilt lämplig för stekning av kött 
eftersom gjutjärnet tål höga temperaturer samt fördelar och 
bevarar värmen bra. Den matta, svarta emaljen är optimal för 
stekning på höga temperaturer och bidrar till en spröd stekyta 
och saftigt kött. 

Djup stekpanna m/gjutjärnshandtag
Djup stekpanna med stor stekyta som är särskilt lämplig för stora 
köttbitar eller rätter som kräver en hög kant. Stekpannan kan 
dessutom sättas in i ugnen, vilket gör den lämpad för exempelvis 
bakning.

26 cm  •  • 

Djup kvadratisk grillpanna
Lämplig för större köttbitar, fisk eller grönsaker. Ger maten de ka-
rakteristiska grillränderna samtidigt som den samlar upp vätska, 
marinad, fett och olja.

30 x 30 cm  •  • 
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Munkpanna m/trähandtag
Munkpannan i gjutjärn ger äppelmunkarna en extra frasig yta.

20 cm   • 

Crepespanna
Crêpespannan i gjutjärn ger pannkakorna en fin frasighet och 
den låga kanten gör det enkelt att vända pannkakorna.

27 cm   • 

Pizza-/stekplatta
Pizza-/stekplattan ger din pizzabotten en härlig sprödhet och 
fyllningen blir fint gräddad. Plattan kan även användas på  
utomhusgrillen. 

32 cm  •   

Låg rektangulär grillplatta
Den avlånga formen ger stor stekyta och grillräfflornas form 
gör plattan särskilt lämplig till ömtålig fisk och större köttbitar. 
Ergonomiskt hjälphandtag på sidorna.

30 x 27 cm  •  •

Tarte Tatin pajform
Tarte tatin-formen är idealisk till bakning av fransk äppelpaj, och 
med handtag på båda sidorna är pajen enkel att stjälpa upp ur 
formen.

25 cm ★ ★  • 

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Unika egenskaper och design

Kvalitet och hantverk
Alla gjutjärnsprodukter granskas manuellt av 
experter för att garantera att de höga  
kvalitetskraven följs. Produkter som inte klarar 
kraven skickas till omsmältning.

Vikt och funktionalitet
Många års expertis har gjort det möjligt 
att skapa bland det lättaste gjutjärnet på 
marknaden. Varje produkt är så robust att den 
utnyttjar gjutjärnets naturliga förmåga att leda 
och bevara värmen.

Ergonomiska handtag
De ergonomiska handtagen stabiliserar vikten 
och ger ett bra grepp om grytan – även med 
stora grillhandskar.

Knopp och tättslutande lock
Den ergonomiska knoppen i rostfritt stål ger ett 
bra grepp och tål höga temperaturer. Locket är 
noga utformat för att ge god stabilitet och sluta 
tätt så att vätskan bevaras i grytan.

Livstidsgaranti
Le Creuset lämnar livstidsgaranti mot  
produktions- och materialfel på alla  
gjutjärnsprodukter.

Avancerad emalj
Den hållbara glasemaljen är framtagen för att 
motstå missfärgning, lukt och livsmedel som 
innehåller syra. Den släta, sandfärgade emaljen är 
idealisk till grytor, soppor och långkok, medan den 
matta, svarta emaljen är framtagen särskilt för 
stekning och grillning på höga temperaturer.

Färger
Fokus ligger på att utveckla nya färger som följer 
dagens trender och konsumenternas önskemål. 
Därför lanseras löpande nya färger som gör 
det möjligt att matcha köksutrustningen med 
inredningen i hemmet.

Enkel rengöring
Alla gjutjärnsprodukter är emaljerade både 
in- och utvändigt. Emaljen är lätt att diska – 
antingen för hand eller i diskmaskin.
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Gediget hantverk, stilren design och passion för matlagning 
förenas i 3-PLY-serien. Produkterna är tillverkade av rostfritt stål 
och aluminium, och den speciellt framtagna blandningen av 
metall är motståndskraftig och ger en reflekterande glans som 
passar bra ihop med övriga Le Creuset-färger. Materialet i tre 
skikt garanterar jämn ledning och fördelning av värmen. Pannor 
med non-stick-beläggning i 3 skikt är fria från PFOA och PFOS. 
 
Grytor och pannor i 3-PLY-serien är lämpliga till de flesta sorters 
matlagning på medelhög till hög värme och kan användas på 
alla typer av spisar, inklusive induktionshällar, och i ugnen upp till 
260° C. Vi lämnar livstidsgaranti mot material- och produktionsfel 
på 3-PLY-serien.

•  Blankpolerad yta garanterar enkel rengöring och bra 
hållbarhet

• Integrerade kapacitetsmarkeringar på alla grytor och kastruller
• Droppfri hällkant
• PFOA- och PFOS-fri beläggning

23
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Unika egenskaper och design

Kvalitet och hantverk
3-PLY är en exklusiv, rostfri serie i stål som kombinerar 
gediget hantverk, funktionalitet och design.  
Materialets uppbyggnad i tre skikt ger jämn och  
effektiv ledning och fördelning av värme. Den  
invändiga non-stick-beläggningen är fri från 
PFOA och PFOS. 

Ergonomiska handtag
Alla produkter i 3-PLY-serien har handtag i  
ergonomisk design för lätt och säker hantering.

Droppfri kant
Kanten på alla grytor och pannor är designad 
för att man ska kunna hälla av vätska utan att 
spilla.

Invändig kapacitetsmarkering
Alla grytor har en integrerad 
kapacitetsmarkering - en enkel och 
tidsbesparande funktion under matlagningen.

Rengöring och underhåll
Den blankpolerade ytan garanterar enkel 
rengöring och oöverträffad hållbarhet.  
Alla grytor och pannor i 3-PLY-serien tål 
maskindisk.

Värmekällor
3-PLY kan användas på alla värmekällor 
inklusive induktion. Produkterna tål även ugn 
upp till 260° C.

Livstidsgaranti
Vi lämnar livstidsgaranti mot produktions- och 
materialfel på alla 3-PLY-produkter.

Traktörpanna för pochering
trollar enkelt fram de mest utsökta po-
cherade äggen. Det finns plats för fyra 
ägg. Pannan kan dessutom användas 
som en liten stekpanna.

1,5 L/20 cm ★ ★ Nyhet!  Stainless steel

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Pannset Classic
Pannset med två 3-PLY Classic-pannor med en diameter på 24 
och 28 cm. Stekpannorna har en non-stick-beläggning som är 
lämplig för fettsnål stekning.

24 + 28 cm ★ ★ Nyhet!  Stainless steel

Stekpanna Classic
Stekpannan utan beläggning är idealisk för stekning av kött, fisk 
och grönsaker vid höga temperaturer samt till klassiska sautera-
de rätter.

24 cm  Stainless steel
28 cm  Stainless steel

Kastrull m/lock Classic
Mångsidig kastrull som är perfekt för daglig matlagning av t.ex. 
grönsaker, ris och pasta. Kastrullen är även lämplig för olika 
såser eller gröt.

1,9 L/16 cm  Stainless steel

Kastrull m/beläggning Classic
3-PLY-kastrullen med non-stick-beläggning är perfekt för tillag-
ning av t.ex. äggröra, mjölkrätter, soppor och såser. 

1,3 L/14 cm  Stainless steel

Gryta m/lock Classic
3-PLY-grytan är idealisk till ett brett urval av recept häribland 
hemlagade soppor, gryträtter samt till kokning av grönsaker, 
pasta eller ris.

2,3 L/18 cm  Stainless steel
4 L/20 cm  Stainless steel
6 L/24 cm  Stainless steel

Stekpanna m/beläggning Classic
3-PLY Classic-stekpannan med non-stick-beläggning är särskilt 
lämplig för stekning av fettsnåla rätter eller ägg- och mjölkrätter 
samt ömtålig fisk.

20 cm  Stainless steel
24 cm  Stainless steel
28 cm  Stainless steel

Låg gryta m/lock Classic
3-PLY-grytan är idealisk till ett brett urval av recept häribland 
hemlagade soppor, gryträtter samt till kokning av grönsaker, 
pasta eller ris.

3 L/20 cm  Stainless steel

Ugnsform i rostfritt stål Classic
Ugnsformen är lämplig till vattenbad, bakning och tillagning av 
stekar och fisk. Den kan även användas till att bryna maten på 
plattan innan ugnsstekning.

4 L/25 x 35 cm  Stainless steel

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Stekpanna m/beläggning
Stekpannan med non-stick-beläggning är särskilt lämplig till 
stekning av äggrätter, ömtålig fisk, kyckling och andra livsmedel 
som inte tål hög värme.

20 x 3,6 cm  Stainless steel
28 x 4,7 cm  Stainless steel
30 x 4,8 cm  Stainless steel

Stekpanna m/beläggning
Den djupa stekpannan med non-stick-beläggning har flera 
användningsområden och kan på grund av de höga kanterna 
bl.a. även användas som traktörpanna. 

28 x 6 cm  Stainless steel
32 x 6,5 cm   Stainless steel

Stekpanna 
Stekpannan utan beläggning är perfekt till stekning på högre 
temperaturer och till bryning av kött, fisk och grönsaker. 

26 x 4,7 cm  Stainless steel 
28 x 4,7 cm  Stainless steel
30 x 4,8 cm   Stainless steel

Stekpanna
Den djupa stekpannan utan beläggning har flera  
användningsområden och kan på grund av de höga kanterna 
bl.a. även användas som traktörpanna.

28 x 6 cm  Stainless steel

Glaslock
Det värmebeständiga glaslocket passar grytor och pannor i 
3-PLY-serien samt alla emaljerade gjutjärnsgrytor. Med glaslocket 
kan man hålla ett öga på maten under tillagningen. Tål max  
220° C i ugnen. 

20 cm  Glass
24 cm  Glass
28 cm Glass

Kastrull 
Kastrullen utan beläggning är idealisk till mindre såser,  
uppvärmning av smör, kokning av ägg och andra former av 
uppvärmning.

1,3 L/14 cm  Stainless steel

Kastrull m/lock
Kastrullen med tättslutande lock är en bra allroundkastrull för de 
flesta ändamål när man ska koka grönsaker, ris eller pasta. 
   

1,9 L/16 cm  Stainless steel

Traktörpanna m/lock
Traktörpannan utan beläggning med lock är särskilt lämplig vid 
traditionell sautering, pochering och bräsering.

2,9 L/24 cm  Stainless steel

Kastrull m/beläggning
Kastrullen med beläggning är särskilt lämplig för t.ex. tillagning 
av såser och rätter med mjölk i. 

1,3 L/14 cm  Stainless steel

Gryta m/lock
Denna gryta med tättslutande lock är en bra allroundgryta för 
alla typer av kokning.

2,8 L/18 cm  Stainless steel
3,8 L/20 cm  Stainless steel 
6 L/24 cm  Stainless steel

Grytset
Grytset med fyra 3-PLY-grytor i olika storlekar i rostfritt stål.

2,8 L/18 + 3 L/20 + 3,8 L/20 + 6 L/24 cm ★ ★ Nyhet! Stainless steel

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken



30 Le Creuset 2019/2020

To
ug

he
ne

d 
N

on
-S

tic
k Toughened Non-Stick är en aluminiumserie som kännetecknas 

av en ytterst slitstark non-stick-beläggning som är optimal för 
snabb och fettsnål matlagning. Non-stick-beläggningen gör 
det möjligt att steka utan matfett och är lätt att rengöra. Det 
mångsidiga Toughened Non-Stick-sortimentet omfattar grytor 
och pannor i många storlekar, häribland pannan på 28 cm 
som har vunnit priser i både Norge, Sverige och Danmark för 
kvalitet och slitstyrka. Non-stick-beläggningen i 3 skikt är fri från 
PFOA och PFOS.  

Grytor och pannor i Toughened Non-Stick-serien är lämpliga 
till de flesta typer av matlagning på låg och medelhög värme. 
Kan användas på alla typer av spisar, inklusive induktion, och 
i ugn upp till 260° C. Beroende på produkt lämnar vi 10 års 
respektive livstidsgaranti mot material- och produktionsfel på 
Toughened Non-Stick-produkterna.

• Slitstark och funktionell non-stick-beläggning 
• Snabb och jämn värmefördelning 
• Värmeavvisande handtag i rostfritt stål
• PFOA- och PFOS-fri beläggning

31
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Den höga stekpannan
passar särskilt bra till rätter med 
många ingredienser eller mycket 
vätska. Stekpannan kan även 
användas som wok på grund av de 
rundade sidorna.

30 x 6,5 cm    Aluminium

Unika egenskaper och design

Kvalitet och design
Toughened Non-Stick-serien är tillverkad av ano-
diserat aluminium som ger en oöverträffad styrka 
och hållbarhet. Serien testas löpande för att leva 
upp till våra höga kvalitetskraven. Produkterna 
har en PFOA- och PFOS-fri non-stick-beläggning 
både in- och utvändigt.

Ergonomiska och  
värmeavvisande handtag
De ergonomiska handtagen är tillverkade i  
rostfritt stål och monterade med rostfria stålni-
tar. Handtagen är värmeavvisande och speciellt 
designade för att ge ett komfortabelt och bra 
grepp under matlagningen.

Rengöring och underhåll
Den in- och utvändiga släpp lätt-ytan gör att 
rengöringen är ovanligt enkel. Alla produkter i 
serien tål maskindisk.

Värmekällor
Produkterna i serien kan användas på alla 
värmekällor – inklusive induktion. De tål även  
ugn upp till 260° C.

Den ultimata värmeledaren
Det anodiserade aluminiumet leder och 
fördelar värmen snabbt och effektivt 
utan att produkterna slår sig. Den jämna 
värmefördelningen i botten och på sidorna av 
produkterna gör att maten tillagas jämnt och 
inte bränner fast.

Mångsidig användning
Serien är särskilt lämplig för tillagning av 
rätter med ägg, mejeriprodukter, skaldjur, fisk, 
fågel och rotfrukter som ska tillagas på låg till 
medelhög värme. Fettsnål tillagning är också 
enkelt med dessa produkter.

Garanti
Vi lämnar livstidsgaranti eller 10 års garanti mot 
produktions- och materialfel på seriens produkter.

Non-stick-beläggning i 3 skikt
Den speciella non-stick-beläggningen i 3 skikt 
gör att maten släpper lätt vilket underlättar 
rengöringen.
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Kastrull m/glaslock
Kastrullen med lock är lämplig för tillagning av såser och mindre 
rätter som innehåller mjölk och ägg.

1,9 L/16 cm    Aluminium

Gryta m/glaslock
Grytan med glaslock är idealisk till kokning av grönsaker, soppor, 
pasta- och risrätter samt till stuvningar.

2,8 L/18 cm    Aluminium 
3,8 L/20 cm    Aluminium
6 L/24 cm    Aluminium

Wok
Med sina lutande sidor, sin stora stekyta och de två handtagen 
på sidorna har woken en mängd användningsområden,  
häribland asiatiska rätter.

6 L/32 cm    Aluminium

Traktörgryta m/lock
Traktörgrytan med lock och en stor stekyta lämpar sig bra till allt 
ifrån pastarätter till paella och klassiska grytor. Den är även enkel 
att servera ur på grund av den låga kanten. 

3,7 L/30 cm ★ ★    Aluminium

Mjölkkastrull 
Mjölkkastrullen har två hällpipar och är idealisk till uppvärmning 
av mjölk, såser och andra rätter med mjölk i.

1,6 L/16 cm    Aluminium

Glaslock
Grytan med glaslock är idealisk till kokning av grönsaker, soppor, 
pasta- och risrätter samt till stuvningar.

16 cm    Glass
18 cm    Glass
20 cm    Glass
24 cm    Glass
26 cm    Glass
28 cm    Glass
30 cm    Glass
32 cm    Glass

Pannkakspanna
Pannkakspannan är idealisk till crêpes och pannkakor då den 
låga kanten gör det enkelt att vända pannkakorna. Pannan  
passar även bra till mindre rätter.

24 cm    Aluminium
28 cm ★ ★ Nyhet!   Aluminium

Ugnsform 
Ugnsformen kan användas till allt ifrån stekning och gratinering 
av grönsaker och kött, till pochering och kakor. De två värmetåliga 
handtagen gör den enkel att hantera. 

26 x 26 cm ★ ★ Nyhet!   Aluminium
35 x 27 cm    Aluminium

Oval fiskpanna
Den ovala fiskpannan är perfekt till stekning av hela fiskar eller 
flera mindre fiskar i taget.

40 x 25 cm     Aluminium

Stekpanna 
Den låga stekpannan är en bra allroundpanna och lämpar sig 
till alla kök där det ska stekas lätta rätter. 

20 x 4 cm     Aluminium
24 x 4,5 cm    Aluminium
28 x 4,5 cm    Aluminium
30 x 4,5 cm    Aluminium

Traktörpannan
Traktörpannan har stor kapacitet på grund av den höga, raka 
sidan. Det gör den lämplig till både stekning och grytor. 

4 L/26 cm    Aluminium

Grillpanna 
Den kvadratiska grillpannan är idealisk till alla magra fisksorter, 
skaldjur och kyckling som kräver tillagning på låg till medelhög 
värme. 

28 x 28 cm     Aluminium

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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De praktiska och effektiva emaljerade stålgrytorna är  
tillverkade i stål av hög kvalitet med in- och utvändig emalj för 
bra slitstyrka. Grytornas volym och förmåga att snabbt och 
effektivt fördela värmen gör dem idealiska för tillagning av 
stora mängder av t.ex. soppa eller fond, kokning av skaldjur, 
saft och sylt. Grytornas lock är tättslutande vilket minimerar 
avdunstning av vätska så att matens smak och arom bevaras. 
De emaljerade stålgrytorna kan användas på alla värmekällor, 
inklusive induktion, samt i ugn upp till 220° C. Vi lämnar fem års 
garanti mot material- och produktionsfel.

• Snabb och effektiv fördelning av värmen  
• Stor kapacitet
• Tättslutande lock minimerar avdunstning
• Slitstark och färgglad emalj

Emaljerad stålgryta
Den emaljerade stålgrytan är med sin stora kapacitet särskilt lämplig till kokning av större satser av t.ex. grönsaker, marmelader, sop-
por, saft och skaldjur.

11,4                                                              •      
15,1 L                                                             •      
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Nyhet!

Nyhet!

V
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r Vattenkittlarna är gjorda i rostfritt stål av hög kvalitet med 
ett färgglatt yttre av slitstark emalj. De olika vattenkittlarna 
passar alla olika smaker och köksstilar. Alla vattenkittlarna har 
handtag som kan låsas, värmeresistenta knoppar av fenol 
och en fastmonterad vissla som låter när vattnet kokar. Med 
sin innovativa botten kan de värmas upp på alla typer av 
spisar inklusive induktionshällar. Vi lämnar fem års garanti mot 
material- och produktionsfel.

• Snabb och effektiv uppvärmning med vissla
• Värmeresistenta och ergonomiska handtag
• Slitstark och färgglad emalj
• Användbar på alla värmekällor inklusive induktion

Kone vattenkittel m/vissla
Vattenkitteln Kone med vissla passar med sin klassiska design till alla kök. Den har en stor botten vilket ger effektiv uppvärmning av  
vattnet. Det värmetåliga handtaget gör den enkel och säker att hantera.yde 

1,6 L                                                              •      •      •           •            •      •      •                              

Demi vattenkittel m/vissla
Vattenkitteln Demi med vissla har en fin retrodesign,  
värmebeständigt handtag och en lagom kapacitet för  
de flesta behov. 

1,1 L  ★ ★ ★                          • •  •  • 

★ ★ ★ Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Sortimentet av stengodsprodukter är omfattande och färgglatt 
vilket ger många duknings- och inredningsmöjligheter till 
bordet och i köket. De slitstarka produkterna ger en jämn 
värmefördelning som ger bra matlagningsresultat. Den 
invändiga, sandfärgade glasyren motverkar lukt och 
missfärgning från livsmedel och är samtidigt lätt att rengöra. 

Den utvändiga glasyren målas på för hand i tonade färger och 
designen fulländas med de tre ikoniska Le Creuset-ringarna.
Stengodset kan diskas i diskmaskin och tål temperaturer från 
-18° C till 260° C. Vi lämnar 10 års garanti mot material- och 
produktionsfel.

• Ikoniska färger som matchar övriga produktkategorier
•  Tålig glasering skyddar mot hack och repor samt mot smak, 

lukt och missfärgning
• Tål temperaturer från -18° C till 260° C
• Enkel rengöring

41
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Signature tallriksserie
Med en klassisk design för varje måltid 
och varje tillfälle får matbordet snygga 
färger och stil med Le Creusets nya 
tallriksserie Signature. Alla delar har 
den ikoniska Le Creuset-designen med 
de tre signaturringarna och rena och 
eleganta linjer. Serien är utan synlig 
logotyp. 

Till bordet

Signature tallrik
Frukosttallriken har en bra storlek för frukost, brunch och lättare 
måltider och den är designad med de tre ikoniska signatur-
ringarna, men utan synlig logotyp. 

22 cm                         •  • • •  • • • • •  • 

Signature djup tallrik
Den djupa tallriken är särskilt lämplig till både kalla och varma 
rätter som t.ex. gröt, müsli, soppa, sallad samt poké och buddha 
bowls. Designad med de tre ikoniska signaturringarna, men utan 
synlig logotyp.

16 cm                         •  • • •  • • • • •  • 

Signature pastatallrik
Pastatallriken med sin stora och öppna form är lämplig för ser-
vering av t.ex. pasta-, wok- och nudelrätter, risotto och sallader. 
Designad med de tre ikoniska signaturringarna, men utan synlig 
logotyp.

22 cm                         •  • • •  • • • • •  • 

Signature stort serveringsfat
Den ovala stengodsformen ger det dukade bordet en vacker in-
ramning. Formen är lämplig för större uppläggningar och väcker 
uppseende som bordets mittpunkt. Utan synlig logotyp.

46 cm                        •  • •   • • •    • 

Signature stor serveringsskål
Den stora, runda Signature serveringsskål är perfekt för servering 
och uppläggning av större sallader, potatis m.m. och pryder 
vackert bordets mitt. Utan synlig logotyp.

4,2 L/32 cm                •  • •   • • •    • 

Signature tallrik
Middagstallriken har en perfekt storlek både till vardag och fest 
och är designad med de tre ikoniska signaturringarna samt en 
bred och praktisk kant, men utan synlig logotyp.

27 cm                         •  • • •  • • • • •  • 
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Müsliskål
Müsliskålen passar bra till servering av frukt, yoghurt, granola 
eller bär på det välfyllda frukost- eller brunchbordet. 

0,35 L/14 cm              • • •  •  •  • • •  • 

Dippskål
Dippskålen finns i ett brett urval av färger och passar bra till 
servering av dipp, pesto eller nötter.

0,15 L/10,5 cm            • • •  •  •  • • •  • 

Äggkopp
Äggkoppen i stengods finns i ett brett urval av färger och pryder 
alla fint dukade frukost- eller påskbord.

5,9 cm                       • • • • •  • • • • •  • 

Tårtfatet på fot är perfekt för serve-
ring av tårta, desserter och andra ka-
kor. Fatet pryder bordet och får tårtan 
att se ännu vackrare ut.

30 cm ★ ★ ★                 • 

★ ★ ★ Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Tekanna med metallsil
Tekannan i stengods med tillhörande metallsil pryder alla bord 
tillsammans med stora temuggar. 
 

1,3 L ★ ★ ★                   • • •  • • • 

Liten kanna
Den lilla kannan kan användas som mjölk- eller gräddkanna, 
men den kan även användas till t.ex. soja, dressingar och såser 
såsom pesto eller olja/vinäger.

0,15 L                       • • •  • 

Liten burk m/trälock
Den lilla burken med trälock är idealisk som sockerskål men 
passar även bra till wasabi, syltad ingefära, smör, sylt eller som 
saltkar.

80 ml                       • • •  • 

Presskanna
Njut av en nybryggd kopp kaffe med den här presskannan i  
stengods. Direktkontakten mellan kaffebönor och det varma 
vattnet ger optimal smak och arom. 

0,8 L                       • •  •  • 

Kanna
Den ikoniska kannan är lämplig till både kalla och varma drycker. 
Kannan har en rundad hällpip och ett bra handtag vilket gör den 
perfekt till servering av en mängd drycker som vatten, saft och 
mjölk, eller sås och dressing. 

0,6 L/14 cm ★ ★ ★         • •   • •  • 
1,1 L/18 cm                  • • •  •  •  • • •  • 

Kanna, raka sidor
Kanna med raka sidor är idealisk för att servera allt från vatten, 
saft och sangria till glögg och varm choklad. Kannans enkla 
design passar den skandinaviska stilen.

1,5 L ★                      •  •  • 

★ Finns endast i Le Creusets webbutiken
★ ★ ★ Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Mugg, formade sidor
Muggen med formade sidor har en elegant design där diame-
tern ökar från botten mot toppen och avslutas med en rundad 
kant. Det stora och massiva örat gör koppen enkel att hantera. 

0,29 L ★ ★ ★                  • • • • • • • • • • •  • 

Jumbokopp
Jumbokoppen har en bra storlek för en stor kopp te, kaffe eller 
varm choklad med vispgrädde. 

0,4 L ★ ★ ★                   • • • • • • • • • • •  • •

Tepåsefat
Tepåsefatet är format som en liten tekanna där du kan lägga 
tesilen eller tepåsen när teet har dragit klart. 

12,5 x 7 cm                 • • • • •  • • • • •  • 

Mugg
Muggen med raka sidor finns i tre olika storlekar från den lilla 
espressokoppen till den vanliga kaffekoppen eller den stora 
muggen till te, kaffe och varm choklad. 

70 ml                         • • • • •  • • • • •  • 
0,2 L                           • • • • •  • • • • •  • 
0,35 L                         • • • • •  • • • • •  • 

★ ★ ★ Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Tillagning, servering  
och förvaring

Minigrytan har skapats för 
portionsservering av t.ex. rillette, soppa, 
mousse eller nybakat kuvertbröd. 
Kan även användas till servering av 
tillbehör och såser, t.ex. aioli eller pesto. 

0,25 L/10 cm ★ ★ ★       • • • • • • • • • • • • • •

Rektangulär ugnsform
Den rektangulära ugnsformen har en klassisk och funktionell 
design. Stengodsformen har många användningsområden och 
är perfekt för tillagning av t.ex. lasagne eller kyckling.  

26 cm                        • • • • •  • • • • •  • 
32 cm                        • • • • •  • • • • •  • 

Pajform
Pajformen är perfekt för tillagning och servering av både pajer 
och desserter, t.ex. grönsaks- eller fruktpajer. 

24 cm                        • 
28 cm ★ ★ ★                 • • •  • • • 

Degskål
Degskålen med lutande sidor och stor öppning ger bra plats och 
rörelsefrihet vid hantering av deg. 

4,7 L/33 x 13 cm         • • 

Bestick- & redskapsförvaring
Bestick- & redskapsförvaringen är idealisk till förvaring av  
köksredskap och är samtidigt ett dekorativt och färgglatt  
element på köksbänken eller matbordet. 

1,1 L/15 cm                  • • • • •  • • • • •  • •
2,3 L/15,5 cm  Nyhet!    • •  • 

Förvaringsburkar
Elegant och funktionell förvaring av t.ex. kaffe, te, socker eller 
müsli. Krukorna har tättslutande lock i bokträ. 

H 19 cm/Ø 14 cm/2,3 L  • 
H 12 cm/Ø 14 cm/1,5 L  • 
H 6 cm/Ø 14 cm/0,65L  • 

Oval ugnsform
Den ovala formen är användbar till allt ifrån tillagning av  
ugnsrätter till sallader. Stengodsformen har en klassisk och  
funktionell design. 

1,2 L/28 cm                • 

★ ★ ★ Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken ★ ★ ★ Chiffon Pink finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Saltkar
Matlagningssalt inom räckhåll är nödvändigt när du lagar mat. 
Den stora öppningen gör det lätt att få tag i saltet. 

0,3 L/12 cm                 • • 

Mortel, 2 delar
Få ännu mer smak genom att stöta kryddorna i en mortel.  
Mortelns insida och stötens ände är oglaserade vilket ger  
optimal effektivitet och friktion. 

0,3 L                           • • 

Marmeladburk m/spatel
Marmeladburken med spatel är lämplig till förvaring och  
servering av marmelad, gelé och chutney. 

 
0,45 L                         • 

Honungsburk m/spiral
Honungsburkens framsida pryds av ett dekorativt motiv med  
ett litet bi. Med honungsburken följer en träspiral med ett  
silikonhuvud så att honungen enkelt kan ösas upp och doseras. 

0,5 L/10 cm                  • 

Citruspress
Citruspressen har ett praktiskt handtag och hällpip som gör det 
enkelt att servera färskpressad juice. Rymmer saft från många 
citrusfrukter. 

0,5 L ★ ★                           • 

Pajfågel
Pajfågeln ser till att fukten leds ut när pajen gräddas och bott-
nen får den rätta, frasiga konsistensen.

9 cm ★ ★                     • • 

Grytskedshållare
Dekorativ och praktisk grytskedshållare till dina redskap under 
matlagningen. 

25 cm ★ ★                     • 

Vitlökskruka med lufthål
Vitlökskrukan är lämplig till förvaring av vitlök tack vare den 
invändiga glaseringen, tättslutande lock och lufthål.

10 cm                          • 

Örtkruka
Örtkrukan är idealisk för alla kök så att du alltid har dina färska 
favoritörter inom räckhåll när du lagar mat.

13 cm                          • •       • •   • 

Rund multiskålen
Den runda multiskålen passar bra till servering av t.ex. sallad och 
potatis, men kan även användas till ugnsstekning.

1,6 L/20 cm                 • • •  •  • • • • •  • 
3 L/25 cm                   • • •  •  • • • • •  • 

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Ramekiner 2 st. 
De små ramekinerna har många användningsområden i  
matlagningen, t.ex. portionsservering av desserter eller  
gratänger. 

0,25 L/9 cm               • • • • •  • • • • •  • 

Set med 4 minigrytor
Presentförpackning med fyra ikoniska minigrytor som är ide-
aliska för portionsservering av t.ex. rillette, soppa, mousse eller 
nybakat kuvertbröd.

0,25 L/10 cm ★            • 

Hjärtformad ramekin
Den hjärtformade ramekinen har många ändamål, t.ex.  
portionsservering av desserter eller gratänger. Den  
hjärtformade ramekinen är perfekt till alla hjärtans dag,  
julafton eller vilken annan hjärtedag som helst. 

0,25 L/11 cm               • 

Hjärtformad ramekin m/lock
Den hjärtformade ramekinen med lock kan användas till många 
ändamål, t.ex. förvaringsskål till chokladpraliner på alla hjärtans 
dag, julafton eller andra speciella dagar. 

0,25 L/11 cm               • 
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Såskanna
Såskannan passar till servering av både varm och kall sås eller 
dressing. Såskannan har en praktisk hällpip och örat ger ett bra 
grepp. 

0,4 L/20 x 7,5 cm        • 

Tapastallrik
Tapastallriken är perfekt för att servera olika varma och kalla 
tapas, snacks, dips och andra smårätter och är idealisk för t.ex. 
fyllda oliver, stekt calamari, chorizo och chiliägg.

0,5 L/14 cm                • • •  • 

★  Finns endast i Le Creusets webbutiken
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Unika egenskaper och design

Kvalitet och hantverk
Le Creusets stengods är framställt av natur-
liga, bra råvaror. Professionella yrkespersoner 
granskar noggrant alla stadier i produktionen, 
och vartenda stycke stengods är unikt eftersom 
färgerna påförs manuellt sist i processen.

Optimal värmefördelning
Stengods ger en jämn och bra värmefördelning 
och håller värmen länge. 

Mångsidig användning
Stengods kan användas i ugn, mikrovågsugn, 
frys, kylskåp och diskmaskin och tål temperatu-
rer från -18° till 260° C. 
I stengodsserien ingår produkter för bakning, 
tillagning, servering och förvaring. 

Utvändig glasyr
Den färgade, utvändiga glasyren är tålig,  
ogenomtränglig och skyddar mot slag och 
sprickor.

Invändig glasyr
Den ogenomträngliga, sandfärgade glasyren är 
motståndskraftig mot smak, färg och lukt från 
livsmedel och är ytterst enkel att rengöra.

Ikoniska färger
Spektrumet av tonade färger är brett och 
matchar gjutjärn, kvarnar och övriga kategorier.

Garanti
Le Creuset lämnar 10 års garanti mot 
produktions- och materialfel på allt stengods. 
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Franska traditioner med 
Heritage-serien

Heritage är en serie i stengods som utgår från en ursprunglig 
design som introducerades 1931. Tradition och gediget hantverk 
avspeglas i den autentiska, franska designen med räfflade  
handtag, som återkommer på alla produkter i serien. Liksom  
övrigt stengods från Le Creuset är produkterna i Heritage-serien 
tillverkade av kvalitetslera, och kvalitetssäkrade genom erfarna 
hantverkares noggranna, manuella genomgång.

Crème brûlée
Crème brûlée är en traditionell, fransk dessert, och den här lilla 
skålen har den rätta, låga och öppna formen till just det ändamå-
let. Skålen har dock många andra användningsområden, t.ex. till 
tapas. 

13 cm                         • • 

Oval ugnsform m/lock
Den ovala ugnsformen med lock är en klassiker i köket. Locket 
gör att vätskan inte avdunstar så att matens saftighet och smak 
bevaras. Kan användas till bakning, ugnsstekning eller marine-
ring före tillagning. 

2,9 L/36 cm               • • 

Rektangulär ugnsform m/lock
Den rektangulära formen med lock är idealisk till både tillagning 
och servering av varma rätter. Locket gör att vätskan inte 
avdunstar i ugnen samtidigt som maten hålls varm på bordet. 

2,9 L/33 cm                • • 

Portionsterrin
Soppskålen är perfekt till servering av soppor, som t.ex. den  
klassiska, franska bouillabaisse och gratinerad löksoppa, men är 
också idealisk till servering av grytor som t.ex. chili con carne.

0,5 L                          • • •  • 

Rektangulär ugnsform
Den rektangulära formen har många användningsområden och 
är perfekt för tillagning av t.ex. lasagne eller ugnsstekt kyckling. 
Formen har ett djup som gör den användbar till rätter med 
mycket vätska. 

L: 24/19 x B: 15,5 cm   • • •  •  • 
L: 31/26 x B: 20 cm     • • •  •  •  • 
L: 37/32 x B: 25 cm     • • •  •  •  • 
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Bokträ ★ ★

Ny storlek

Sa
lt-

 o
ch

  
pe

pp
ar

kv
ar

na
r Salt- och pepparkvarnarna är gjorda i en kombination av 

klassisk design och modern teknik. Kvarnarna är utrustade  
med en stark keramisk kvarn som ger effektiv finmalning av 
salt och peppar, medan ytan i akryl är särskilt tålig mot tryck 
och repor. Kvarnarna finns i tre olika storlekar och många olika 
färger som matchar de övriga Le Creuset-färgerna och är 
dekorativa i köket och på matbordet. Vi lämnar 10 års garanti 
mot material- och produktionsfel.

•  Stark, keramisk kvarn som är resistent mot korrosion
•  Effektiv finmalning av salt och peppar
•  Justerbar grovlek
•  Tålig mot tryck och repor

Salt- och pepparkvarnar
De stilrena och effektiva salt- och pepparkvarnarna är gjorda i högblank akryl och har en keramisk kvarn som finfördelar salt och pep-
par effektivt. Finns i 3 storlekar och upp till 12 färger + en i bokträ.

11 cm                                                            •      •      •      •      •            •      •      •      •            •      •      
21 cm                                                           •      •      •      •      •            •      •      •      •            •      •      •
30 cm                                                          •      •            •      

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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tå
l En hård kärna av rostfritt VG 10-stål är belagd med 64 

skikt damaskerat stål som ger knivens klinga den estetiska 
strukturen. De många skikten av stål smids ihop till en 
utomordentligt robust, vass och mycket hård kniv på 61 HRC. 
Knivarna tillverkas i den tyska staden Sollingen, som är känd för 
tillverkning av knivar av högsta kvalitet.

Knivarna har eleganta handtag av handslipat, italienskt olivträ 
och hopsmidda, ergonomiska skaft i rostfritt stål som passar 
både höger- och vänsterhänta.Vi lämnar två års garanti mot 
material- och produktionsfel.

•  Kärna i japanskt, patenterat VG 10-stål garanterar styrka och 
skärpa

• 64 skikt damaskerat stål ger hållbarhet och flexibilitet
•  Unikt utseende där knivbladen får individuella mönster på 

grund av den speciella smidesmetoden  
• Tillverkning i Sollingen i Tyskland 

Allkniv
Allkniven är med sin långa och smala klinga perfekt att skära 
genom kött, pålägg, fågel och fisk med utan att köttet trasas 
sönder. 

20 cm    Olive wood
20 cm    Stainless steel 

Santokukniv
Santokukniven är en klassisk, allsidig, japansk kniv som på grund 
av sitt breda knivblad passar bra att både skära och hacka med. 

13 cm    Olive wood
13 cm    Stainless steel 
18 cm    Olive wood
18 cm    Stainless steel 

Kockkniv
Kockkniven är en allsidig kniv som med sitt rundade knivblad 
passar bra till att skära, strimla och hacka med då man rör  
kniven i en vaggande rörelse.

15 cm    Olive wood
15 cm    Stainless steel 
20 cm    Olive wood
20 cm    Stainless steel 

Universalkniv
Universalkniven är perfekt att skala, rensa och skära frukt,  
grönsaker och örter med. 

9 cm Olive wood
9 cm Stainless steel

Magnetiskt knivblock
Magnetiskt knivblock till alla typer av knivar. Håller upp till fyra 
knivar på varje sida. Den exklusiva träplattan i massiv ek har en 
invändig magnet som gör att knivarna sitter fast ordentligt.

28 cm ★ ★ Oak wood

Brödkniv
Brödkniven är med sitt långa och sågtandade blad särskilt bra 
till att skära bröd, tomater, hårda frukter och grönsaker med.

20 cm    Olive wood
20 cm    Stainless steel

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Re
ds

ka
p Köksredskapen är framtagna med mångsidig funktionalitet 

och lång hållbarhet i åtanke. Material och detaljer är noga 
utvalda på varje redskap. Det patenterade skaftet med de 
tre räfflorna kännetecknar alla Le Creusets redskap medan 
den patenterade, ergonomiska ellipsformen ger ett fast och 
bra grepp. Vi lämnar fem års garanti mot material- och 
produktionsfel.

•  Ergonomiskt skaft med tre gripringar ger ett bra grepp
• Skonsamt mot alla typer av grytor och pannor
• Värmebeständigt silikon tål upp till 250° C 
• Livsmedels- och FDA-godkänd silikon

Träredskapen m/silikonhuvud
De klassiska redskapen med träskaft är utrustade med avtagbart, värmebeständigt silikonhuvud som tål upp till 250° C. Redskapen 
ligger säkert och bra i handen och är dessutom skonsamma mot grytor och pannor. Det avtagbara silikonhuvudet kan diskas i diskma-
skinen medan skaftet bör diskas för hand.

29-33 cm • •

Flexibla redskapen 
Flexibel-serien i stark, glasfylld nylon är belagd med värmebeständigt silikon på spetsen vilket gör redskapen idealiska att skrapa rent 
ytor med. Redskapen kan användas i både grytor och pannor med ömtålig yta. Samtidigt är Flexibel-serien mycket hållbar och enkel 
att rengöra då redskapen kan diskas i diskmaskinen.

32-34 cm •
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Ba
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Bakformar från Le Creuset är tillverkade i slitstarkt kolstål med 
en effektiv non-stick-beläggning. Den slitstarka och effektiva 
non-stick-beläggningen gör att maten släpper formen utan 
att den behöver smörjas. Värmen fördelas snabbt och effektivt 
i bakformarna och bakverket gräddas jämnt utan att bränna 
fast. Alla bakformarna tål daglig användning i upp till 240° C, och 
de glidsäkra silikonhandtagen gör formarna enkla att hantera 
när de ska in och ut ur ugnen. Alla bakformarna är fria från 
PFOA och PFOS. Vi lämnar livstidsgaranti mot material- och 
produktionsfel.

• Effektiv non-stick-beläggning både in- och utvändigt
•  Optimal och effektiv fördelning av värmen för ett jämnt 

bakresultat
• Glidsäkra silikonhandtag för enkel hantering
• PFOA- och PFOS-fri beläggning

Brödform
Brödformen är en klassiker och passar 
bra till alltifrån bakning av bröd och 
kakor till tillagning av paté, köttfärslimpa, 
mousse och andra kalla desserter.

2,2 L/24 cm
2,6 L/30 cm 

Bakplåt, plan
Den plana bakplåten passar bra till 
många typer av bakverk t.ex. småkakor, 
knäckebröd, bullar och bröd. 

31 x 31 cm 

Pajform
Pajformen inbjuder till bakning av alle-
handa pajer, quicher eller kakor. Rättens 
form och struktur bevaras vid serverin-
gen då pajformen har en lös botten.

28 cm 

Muffinsform
Muffinsformen passar till bakning av 
muffins, cupcakes och olika typer av 
matbröd. Tack vare den släta ytan  
behöver man inte smörja formen.

12 cup 

Ugnsform
Denne ugnsformen är en mångsidig 
bakform som är idealisk till bakning av 
kakor och bröd.

23 x 23 cm 
33 x 23 cm

Pizzaplatta
Pizzaplattan är idealisk för att trolla fram 
en äkta hemlagad pizza. Pizzaplattans 
perforerade botten gör att luften cirku-
lerar jämnt vilket resulterar i en perfekt 
gräddad botten med spröd skorpa.

32,5 cm 

Hjärtformad springform
Den hjärtformade springformen passar 
till samma ändamål som springformen 
men ger ditt bakverk en fin hjärtform.

25 x 25 cm 

Springform
Springformen är en klassisk form i köket 
och passar bra till mycket, bl.a. bakning 
av pajer, bröd och kakor.

20 cm
24 cm
26 cm

Muffinsform med hjärtan 6 st.
Muffinsformen med hjärtan passar till 
bakning av muffins, cupcakes och olika 
typer av matbröd. Bakverket får en fin 
hjärtform.

36 x 24 cm ★ ★ 

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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G
la

s Formen på vinglasen gör att vinet utvecklas optimalt så att  
den bästa smaken träder fram. Designen är elegant och 
framhäver en linje som gör det enkelt att hälla upp rätt mängd 
vin. Glasen är gjorda av blyfri kristall och tål maskindisk vilket  
gör dem användbara till både vardags och fest. Vi lämnar fem 
års garanti mot material- och produktionsfel.

•  Elegant design som fulländar dukningen
•  Form och design framhäver det bästa hos olika viner
• Tillverkade i blyfri kristall av hög kvalitet
• Tål maskindisk

Rödvinsglas 
Glaset är utformat med en bred kupa så att vinet får mycket 
syre så att smak och arom utvecklas. Formen på glaset leder 
vinet till tungspetsen där de rika frukttonerna framhävs.

70 cl 

Vattenglas  
Det perfekta vatten- eller vinglaset som fulländar dukningen. 
Glaset har en unik och allsidig design som gör det användbart 
till servering av olika drycker till vardag och fest. 

46 cl 

Glas för mousserande vin 
Ett glas för servering av mousserande viner oavsett tillfälle. Den 
höga, smala formen hjälper till att bevara vinets bubblor och 
arom. 

29 cl 

Vitvinsglas 
Ett högt, elegant glas som passar till vitt vin och rosé. Glasets  
smala form gör att vinet bevarar sin optimala temperatur under 
längre tid medan glasets smala öppning koncentrerar vinets  
aromer. Passar perfekt till bl.a. Riesling, Chardonnay och Zinfandel. 

40 cl
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Oavsett om vinet ska öppnas, kylas, serveras eller förvaras, 
finns det vintillbehör för ändamålet. Med över 35 års erfarenhet 
av utveckling av vintillbehör når funktionalitet och design upp 
till en högre nivå. De hållbara dubbelspiralskruvarna och den 
friktionsreducerande rotationstekniken avlägsnar enkelt och 
obehindrat alla natur- och plastkorkar. 

Vi lämnar 5 eller 10 års garanti mot material- och 
produktionsfel.

•  Enkel och effektiv för öppning av både natur- och 
syntetkorkar

• Innovativ design och rotationsteknik 
• Ergonomisk och funktionell utformning
• Förstärker och bevarar doft och smak

Waiters Friend (Kypare modell)
Korkskruven i kyparmodell är populär bland vinentusiaster och proffs p.g.a. det 
genomtänkta, patenterade tvåstegssystemet.

WT-110 Wood 
WT-110 Metal 
WT-130 Black 
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LM-250 Korkskruv m/folieskärare
Den patenterade rotationsteknologin gör den här korkskruven 
oslagbart effektiv då den lätt avlägsnar både naturliga och 
syntetiska korkar.

Metal
Black

LM-450 Korkskruv
Den självuppdragande korkskruven avlägsnar snabbt och lätt 
naturliga och syntetiska korkar med en enkel upp-ned-rörelse. 

Black
Black/Grey

LM-150 Korkskruv
Självuppdragande korkskruven avlägsnar snabbt och lätt både 
naturliga och syntetiska korkar. 

Silver Black Metal m/folieskärare
Black m/metallhandtag och folieskärare

TM-110 Korkskruv bordsmodell
Den klassiska korkskruven är baserad på den ursprungliga 
självuppdragande korkskruven som utvecklades av Herbert Allen 
1979. Den avlägsnar effektivt korken genom att man bara vrider 
på handtaget.

Black

PM-110 Korkskruv fickmodell
Fickmodellen är en enkel och självuppdragande korkskruv i en 
storlek som är designad för att ha i fickan eller ta med på t.ex. 
picknick.

Black

GEO Korkskruv m/folieskärare
GEO är Le Creusets mest exklusiva korkskruv med en elegant 
och funktionell design. GEO levereras med en matchande 
folieskärare.

Silver Black Metal 

WA-163 Vinluftare med förslutare
Den multifunktionella 3-i-1 vinluftaren med förslutare luftar 
snabbt och effektivt vinet vid servering medan den patenterade 
stängningsfunktionen bidrar till att vinet håller sig längre efter 
öppnandet.

Black/Metal 

FC-110 Folieskärare
Med den praktiska folieskäraren kan du snabbt och lätt avlägsna 
folien från toppen av vinflaskan bara genom att vrida ett kvarts 
varv.

Black

GS-110 Presentset m/TM-110 & FC-110
Presentförpackningen med originalkorkskruven TM-110 och fo-
lieskärare är till vinentusiasten som uppskattar att vinet öppnas 
ordentligt.  

Black 

WA-126 Vinkylare
Vinkylaren kyler snabbt och effektivt vinflaskan och kan även 
användas till att hålla flaskan kall under en längre tid. Vinkylaren 
kan förvaras i frysen.

Black
Grey

WA-138 Extra korkar t/vinpump, 2 st.
De flexibla och starka vakuumkorkarna förseglar vinflaskan så 
att arom och smak bevaras i upp till flera dagar efter att vinet 
har öppnats. 

Grey

WA-137 Vinpump
Vinpumpen avlägsnar effektivt luften ur flaskan efter att den har 
öppnats. Vakuumeffekten förlänger och bevarar härmed vinets 
smak och arom.

Silver Black Metal
Black
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SW-101 Crown förslutare
Vinkorken förlänger hållbarheten på öppnade mousserande viner. 
Korken bevarar smak och bubblor så att vinet kan avnjutas under 
flera dagar.
 
Silver Black Metal

SW-100 Star öppnare
Star är en elegant och praktisk öppnare till mousserande viner. 
När folien och grimman har avlägsnats sätter man ned Star över 
korken och lossar korken genom att vrida försiktigt.

Silver Black Metal

WA-125 Dropp-stopp 5 st.
Den praktiska hällkorken gör det lätt att hälla upp vinet i en  
elegant stråle utan att droppa. Metallfolien rullas ihop till ett rör 
och placeras i flaskans hals. 

Foil 

WA-146 Vinkaraff
Vinkaraffen luftar vinet innan servering och på så vis kommer 
den bästa smaken och aromen fram.

Crystal 1,5 L

WA-153 Vinluftare till karaff
Den eleganta och effektiva vinluftaren passar till de allra flesta 
vinkaraffer. Vinluftaren placeras i karaffens hals och därefter 
hälls vinet över. 

Silver Black 

Skruv till korkskruvar
LM-001 til GEO, LM-150, LM-250 + LM-400
LM-000 til LM-200, LM-350 + LM2000 
 

Black 
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Le Creuset erbjuder en mängd tillbehör till ditt kök alltifrån 
ergonomiska kvalitetsredskap och kökstextilier till miljövänliga 
rengöringsprodukter för dina grytor och pannor. Produkterna 
täcker alla behov inom matlagning och kompletterar övriga 
produktkategorier i både kvalitet och design. 

• Stort sortiment av tillbehör i hög kvalitet
•  Kompletterar tvärs över alla kategorier  
•  Upp till 5 års garanti mot material- och produktionsfel 

Oljespray
Oljesprayen är en praktisk och användbar sprayflaska för olja 
och vinäger. Oljesprayen gör det enkelt att dosera önskad 
mängd.

0,2 L/18,5 cm       Stainless steel

Knivslip
Tvåstegs knivslip med diamantbeläggning på slipskivorna för 
optimal och exakt slipning av knivar. Knivslipen är även lämplig 
till knivar med knivblad av damaskerat stål.

Black ★ ★ 

Pots & Pans rengöring 
Det miljövänliga rengörings- och skyddsmedlet är speciellt  
framtaget för emaljerade gjutjärnsprodukter från Le Creuset. 
 

60 ml

Stålknopp Signature
Stålknoppen är ett komplement till gjutjärnsgrytor med  
fenolknopp. Stålknoppen tål upp till 260 °C.

3,7 cm    Stainless steel
4,7 cm    Stainless steel  Gold  Copper
5,7 cm    Stainless steel  Gold  Copper

Fenolknopp Signature
Fenolknoppen är ett komplement till gjutjärnsgrytor med 
stålknopp. Fenolknoppen är värmebeständig och tål upp till 260° C.
 

4,7 cm         Black
5,7 cm          Black

Stänkskydd
Stänkskyddet är tillverkat i rostfritt stål och har ett finmaskigt 
nät som förhindrar fettstänk vid stekning. Silikonkanten ser till att 
locket ligger säkert på pannan. Har hopfällbart handtag. 

20-24 cm       Stainless steel
26-30 cm       Stainless steel

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Stekpanneskydd
Med stekpanneskydden i textil undviker man repor vid förvaring 
och stapling. Levereras i förpackningar med tre stycken.

Black

Tång m/silikon 
Praktisk tång i rostfritt stål till matlagning och servering. Huvudet  
är designat i värmeavvisande silikon som inte repar grytor och 
pannor. 
 
24 cm ★ ★       Black  Cerise
30 cm ★ ★       Black  Cerise

Grillborste för gjutjärn
Grillborsten i nylon är lämplig för rengöring av grill- och stekpan-
nor i gjutjärn. Borsten rengör effektivt och skonsamt gjutjärnets 
svarta emalj och grillpannans räfflor.

Volcanic ★ ★

Grytlappar, silikon
Grytlapparna i silikon garanterar enkel och säker hantering av 
varma grytor och pannor och är dessutom enkla att rengöra. 

Black ★ ★

Visp, platt
Den platta vispen med ergonomiskt handtag är överdragen  
med silikon vilket garanterar skonsam behandling av alla ytor  
på köksutrustningen. 

29 cm ★ ★        Cerise/Black 

Rotsaksskalare
Rotsaksskalaren med ergonomiskt handtag är ett praktiskt och 
effektivt redskap till skalning av grönsaker och frukt.

22 cm ★ ★        Cerise/Black 

Y-skalare
Y-skalaren med ergonomiskt handtag är ett praktiskt och effektivt 
redskap till skalning av grönsaker och frukt. 
 
 
19 cm ★ ★        Cerise/Black 

Visp, rund
Den runda vispen med ergonomiskt handtag är överdragen  
med silikon vilket garanterar skonsam behandling av alla ytor  
på köksutrustningen. 

29 cm ★ ★        Cerise/Black 

Pizzahjul
Skär din favoritpizza med detta pizzahjul som har ett blad i 
rostfritt stål och ett ergonomiskt handtag för ett bekvämt och 
säkert grepp.

25 cm ★ ★        Cerise/Black 

Vitlökspress
Vitlökspressen med handtag i rostfritt stål pressar enkelt och 
snabbt hela vitlöksklyftor. Presshuvudet är placerat på motsatt 
arm som silen vilket underlättar rengöringen.

18 cm ★ ★        Stainless Steel

Ånginsats m/handtag
Ånginsatsen är perfekt för nyttig och fettsnål matlagning som 
t.ex. ångkokning av fisk, grönsaker, fågel, potatis och desserter. 
Passar till alla 20 cm-grytor.

20 cm        Stainless Steel

Stekgaller
Stekgallret gör det möjligt att steka kött och fågel jämnt och 
knaprigt medan saft och fett rinner ned i botten på ugnsformen. 
Non-stick-beläggningen ser till att maten inte bränner fast.

35 cm        Black Non-Stick

★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken★ ★ Finns endast i Le Creusets egna butiker och webbutiken
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Grillhandske
Denna grillhandske är sydd i ett snyggt blått denimtyg och 
skyddar händer och underarmar optimalt mot heta grytor och 
pannor.

32 x 19 cm        Denim

Grytlappar, set om 2
Set med två små och praktiska grytlappar för fingertopparna i fint 
denimtyg. De små grytlapparna ger ett säkert grepp om grytor 
och pannor.
 
18 x 12,5 cm       Denim

Handtagshandske
Handtagshandsken i snyggt denimtyg är speciellt framtagen 
för Le Creusets pannor med gjutjärnshandtag. Den skyddar mot 
värmen och ger ett stadigt grepp.

18 cm    Denim
18 cm    Flint
18 cm    Black

Grytlapp
Grytlapp i snyggt denimtyg som är oumbärlig i köket och skyd-
dar händerna från heta grytor och pannor.

32 x 20 cm    Denim

Förkläde, kort
Det korta förklädet i bomullskanvas är impregnerat så att det är 
tåligt mot fläckar av t.ex. vatten, olja och ånga.

50 x 80 cm        Flint 
50 x 80 cm        Black 

Förkläde
Snyggt förkläde i blått denimtyg skyddar kläderna från fläckar 
från vatten, olja och ånga under matlagningen.

80 x 70  cm    Denim
89 x 79  cm    Flint
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