


Wiosna to czas rozkwitu i zmian! Jeśli od dawna planujesz metamorfozę w swoim życiu, to właśnie 
teraz jest najlepszy czas na realizację swoich postanowień. Kiedy mija zima i dzień się wydłuża, 

wraz z budząca się naturą również i my nabieramy energii do działania.

Wiosna to sprzyjający czas, aby zmienić dietę na lżejszą i zdrowszą - od razu poczujesz się lepiej
i w pełni odczujesz radość z uroków tej pięknej pory roku. Łatwiej wypracować dobre nawyki, kiedy 

świeci słońce, wszystko wokół rozkwita, pachnie, inspiruje, zachwyca barwami, a w sklepach 
zaczynają pojawiać się kuszące świeże owoce i warzywa. 

Wiosna to czas, kiedy w naszych kuchniach pojawiają 
się kiełki - to prawdziwa skarbnica witamin oraz 
składników mineralnych, których brakuje nam po długiej 
zimie. To równocześnie wspaniały dodatek do wielu 
potraw - sałatek, surówek, gofrów, wytrawnych 
naleśników czy kanapek. Często sięgamy również 
po nowalijki - pietruszkę, szczypiorek, które możemy 
wyhodować w swoim domu, jeśli tylko mamy 
odrobinę miejsca na parapecie.

Co jeszcze pojawia się na naszych talerzach? Królują 
pyszne i aromatyczne rzodkiewki, szczaw, botwinka. 
Te cudowności dostarczają potrzebnych składników, 
ale też przywracają nam siły witalne, poprawiają 
nastrój, samopoczucie.

Wiosna przynosi nie tylko bogactwo warzyw, ale również 
owoców, bogatych w witaminy, minerały i błonnik. Owoce 
dają szerokie pole do kulinarnych popisów i fantastycznie 
sprawdzają się w przygotowaniu pysznych koktajli. 
Są równocześnie fantastyczną przekąską, po którą 
można sięgnąć w trakcie wykonywanych obowiązków. 

Gotowanie to świetna okazja do bycia razem, rozmów, 
a także do do rozwijania swojej kreatywności. Wystarczy 
tylko odrobina naszej wyobraźni, a możemy stworzyć 
wyjątkowo piękne, wiosenne dzieła sztuki, które zachwycą 
każdego, a także pomogą nam zachować fantastyczną 
formę.





KONKURS!
x



Razem z Pracownią Kulinarną Lary Gessler, wiosną 2021 roku, 
zorganizowaliśmy konkurs. Wspólnie szukaliśmy kulinarnych inspiracji, 

a więc zadaniem było podzielenie się ze społecznością Homla zdjęciem 
ulubionego zdrowego śniadania, warzywnego soku lub innego 

niskokalorycznego posiłku. 

Otrzymaliśmy wiele fantastycznych prac, a wybór zwycięzców był naprawdę 
trudny! Użytkownicy zaskoczyli nas swoją pomysłowością, niebanalnymi 

połączeniami smakowymi i pięknymi fotografiami. 

Główną nagrodę - udział w warsztatach kulinarnych dla dwóch 
osób prowadzonych przez Larę Gessler - przyznaliśmy Magdzie, która 
oczarowała nas swoim przepisem na bezglutenowe gofry. Dodatkowo 

w konkursie wyróżniliśmy pięć osób, do których powędrowały vouchery 
z kodem rabatowym do Homla.

Jeśli Ty również chcesz zainspirować się kulinarnie na wiosnę, to koniecznie 
przyjrzyj się bliżej przepisom naszych laureatów na pyszne, lekkie potrawy. 
Przy ich przyrządzeniu i zaserwowaniu z pewnością przydadzą się zastawy 

stołowe i akcesoria do gotowania Homla.



1 miejsce:

Składniki:
• 100g mąki kukurydzianej
• 50g mąki ryżowej
• 150ml mleka
• 2 jajka
• 3 duże/4 mniejsze ząbki czosnku
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia
• Szczypta soli
 
Dodatki:
• Rzodkiewka
• Ogórek
• Twarożek
• Pędy groszku/kiełki dowolnych roślin 
(jadalnych)
• Twarożek
• Cytryna
• Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Żółtka oddzielamy od białek. 
2. Białka ubijamy z solą na sztywną pianę. 
3. Czosnek obieramy, przeciskamy przez 
praskę. 
4. Mąki, mleko, żółtka, proszek do 
pieczenia i czosnek mieszamy bądź miksujemy 
ze sobą aż do powstania jednolitej masy. 
5. Dodajemy białka i delikatnie mieszamy 
całość łyżką. Pieczemy na natłuszczonej 
i nagrzanej gofrownicy kilka minut. 
6. Z podanych proporcji otrzymamy 4 gofry. 
7. Możemy podać z dowolnymi dodatkami, np. 
z twarożkiem, warzywami i pędami groszku.

Magda,
@waffle.plantation

Bezglutenowe gofry
z dodatkami

MISKA LETTUCE 
miska na sałatkę
24 cm

1999
PLN

WYCISKACZ EASY COOK 
do czosnku
19 cm

2999
PLN

TALERZ NAVIA
obiadowy czarny 27 cm

1999
PLN

ŚCIERKI FEMELO 
Zestaw ścierek kuchennych: 
szara + różowa 2*50 x 70 cm

1499
PLN

Poniższe produkty Homla pomogą Ci 
w przyrządzeniu tego dnia.

https://www.instagram.com/waffle.plantation/
https://homla.com.pl/easy-cook-wyciskacz-do-czosnku-20-cm-5902869951408.html
https://homla.com.pl/lettuce-misa-na-salatke-24-cm-3560234514294.html
https://homla.com.pl/jadalnia/zastawy-stolowe/talerze/navia-talerz-obiadowy-czarny-27-cm-5902869976883.html
https://homla.com.pl/femelo-zestaw-scierek-kuchennych-szara-rozowa-250x70-cm-5902869983591.html


wyróżnienie:

Składniki:
• 150g czarnego ryżu
• 250g surowego łososia
• 300g szpinaku
• 2 małe jajka
• 4 łyżki oliwy
• szczypta gałki muszkatołowej
• pół łyżeczki czerwonej słodkiej papryki
• pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu białego
• łyżeczka oregano
• 100g halloumi
• 150g rukoli
• 5 suszonych pomidorów
• garść kaparów
• 3 ząbki czosnku
• 150g jogurtu naturalnego
• łyżka tahini
• 1,5 łyżki cytryny
 
Przygotowanie:
1. Czarny ryż gotujemy do miękkości 
i studzimy. 
2. Łososia rozdrabniamy i mieszamy z ryżem. 
3. Szpinak dusimy żeby zmniejszył 
objętość, dodajemy rozgnieciony ząbek 
czosnku. 
4. Do ryżu i łososia dorzucamy 
szpinak i przyprawy: gałkę muszkatołową, 
paprykę, pieprz, sól i oregano. 
5. Dodajemy jajka i mieszamy całą masę. 
6. Formujemy kotlety obtaczając je w oliwie 
i smażymy na łyżce oliwy na złoty kolor. 
7. W tym czasie robimy sos i mieszamy ze sobą 
jogurt, 2 ząbki czosnku, tahini i sok z cytryny. 
8. Gotowy sos możemy posypać szczypiorkiem. 
9. Rukolę rozkładamyna talerzu, posypujemy 
pokrojonymi suszonymi pomidorami, kaparami 
i układamy na sałatce zgrillowane plastry 
halloumi.

Katarzyna,
@enfantterrible1987

Burgery z czarnego 
ryżu i łososia

MISECZKA NOEMI
szara 
15 cm

999
PLN

TRZEPACZKA EASY BAKE
do jajek, różowa
30 x 6 cm

1499
PLN

NÓŻ NUUMO
uniwersalny 23 x 2 cm

1999
PLN

SZTUĆCE ABELE
złote 16 szt.

4999
PLN

Poniższe produkty Homla pomogą Ci 
w przyrządzeniu tego dnia.

https://homla.com.pl/easy-bake-trzepaczka-do-jajek-rozowa-30x5-cm-5902869990018.html
https://homla.com.pl/jadalnia/zastawy-stolowe/misy-ceramiczne/noemi-miseczka-szara-15-cm-5902869965863.html
https://homla.com.pl/abele-sztucce-zlote-16-szt-5902869992944.html
https://www.instagram.com/enfantterrible1987/
https://homla.com.pl/kuchnia/akcesoria-kuchenne/noze-i-bloki/nuumo-noz-uniwersalny-24x2-cm-5902869990049.html


wyróżnienie:

Składniki:
• 1 awokado
• 2 jajka
• 1 łyżka soku z cytryny
• przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku
• pomidorki koktajlowe
• rzeżucha lub szczypiorek
• sól, pieprz
 
Przygotowanie:
1. Awokado i jajka myjemy, osuszamy.
Kroimy ostrożnie kroimy na pół 
i wyciągamy pestkę ze środka. Jeżeli pestka 
od awokado była niewielka, można poszerzyć 
łyżeczką wgłębienie.
2. Delikatnie nacieramy połówki awokado 
sokiem z cytryny, przeciśniętym przez praskę 
ząbkiem czosnku, solą i pieprzem.
3. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. 
Szykujemy naczynie żaroodporne.
4. Do dwóch osobnych miseczek wbijamy 
małe jajka.
5. Połówki awokado układamy na blaszce, 
do każdej połówki wlewamy po jednym jajku.
6. Doprawiamy odrobiną soli i pieprzu. Obok 
awokado układamy pomidorki.
7. Pieczemy jajka w awokado przez 20 minut 
w temperaturze 180 stopni.
8. Podajemy ze świeżą rzeżuchą lub 
szczypiorkiem.

Kinga,
@endodietetyczka

Jajka zapiekane 
w awokado

CHWYTAK EASY COOK 
silikonowy
8 x 11 cm

999
PLN

NACZYNIE BAKER
do zapiekania, czarne 
24x14 cm

2999
PLN

NÓŻ NUUMO
Nóż szefa kuchni 
29,5 x 2,5 cm 

1999
PLN

Poniższe produkty Homla pomogą Ci 
w przyrządzeniu tego dnia.

MŁYNEK NUUMO
do pieprzu lub soli 
26 cm

6999
PLN

https://homla.com.pl/kuchnia/gotowanie-i-pieczenie/formy-do-zapiekania/baker-naczynie-do-zapiekania-czarne-24x14-cm-5902869984772.html
https://homla.com.pl/nuumo-noz-szefa-kuchni-30x4-cm-5902869990025.html
https://www.instagram.com/endodietetyczka/
https://homla.com.pl/easy-cook-chwytak-silikonowy-8x11-cm-5902869990186.html
https://homla.com.pl/easy-cook-chwytak-silikonowy-8x11-cm-5902869990186.html
https://homla.com.pl/kuchnia/gotowanie-i-pieczenie/formy-do-zapiekania/baker-naczynie-do-zapiekania-czarne-24x14-cm-5902869984772.html
https://homla.com.pl/kuchnia/akcesoria-kuchenne/mlynki/nuumo-mlynek-do-pieprzu-lub-soli-25-cm-5902869970041.html


wyróżnienie:

Składniki:
• skyr waniliowy (150g),
• łyżeczka żelatyny,
• łyżeczka nasion chia,
• 40g malin,
• 2 łyżeczki erytrolu,
• kostka białej czekolady
 
Przygotowanie:
1. Żelatynę rozpuszczamy w 25ml wrzątku, 
studzimy. 
2. Skyr mieszamy z żelatyną 
i łyżeczką erytrolu i przełożyć do filiżanki. 
3. Odstawić na kilka godzin do lodówki 
(najlepiej na noc). 
4. Maliny rozpuścić w rondelku z odrobiną 
wrzątku, dodać nasiona chia i ostudzić.

Wyciąganie panna cotty: 
przygotować miseczkę z gorącą wodą, 
wstawić do niej filiżankę z deserem dosłownie 
na 5 sekund, przykryć talerzykiem 
i szybko odwrócić aby wypadła.

Panna cottę polać dżemem chia 
i posypać posiekaną czekoladą.

Gaba,
@gabriela.matyka

Waniliowa panna cotta 
z malinowym dżemem 
chia i białą czekoladą

ŁYŻKA EASY COOK
kuchenna 
32 cm

1499
PLN

SZTUĆCE ABELE
matowe, czarne 
16 szt.

6999
PLN

CZAJNIK MOODY
ceramiczny, biały 
1,2 l

9999
PLN

FILIŻANKA CRAKLE
ze spodkiem
0,25l

2999
PLN

Poniższe produkty Homla pomogą Ci 
w przyrządzeniu tego dnia.

https://homla.com.pl/crakle-filizanka-ze-spodkiem-rozowa-0-25-l-5902869990575.html
https://homla.com.pl/easy-cook-lyzka-kuchenna-32-cm-5902869951415.html
https://www.instagram.com/gabriela.matyka/
https://homla.com.pl/easy-cook-lyzka-kuchenna-32-cm-5902869951415.html
https://homla.com.pl/abele-sztucce-matowe-czarne-16-szt-5902869985168.html
https://homla.com.pl/moddy-czajnik-ceramiczny-bialy-1-2-l-5902934831413.html
https://homla.com.pl/crakle-filizanka-ze-spodkiem-rozowa-0-25-l-5902869990575.html
https://homla.com.pl/abele-sztucce-matowe-czarne-16-szt-5902869985168.html
https://homla.com.pl/moddy-czajnik-ceramiczny-bialy-1-2-l-5902934831413.html


wyróżnienie:

Składniki:
• skyr waniliowy (150g),
• 1 jogurt kokosowy
• 1 banan
• 2 cytryny
• 1 cm imbiru
• opcjonalnie woda
 
Przygotowanie:
1. Wyciskamy sok z cytryn, imbir obieramy 
i dodajemy pozostałe składniki
2. Następnie miksujemy na gładki koktajl. 
W razie potrzeby dodajemy wody.

Monika,
@sweet_food_color

Koktajl cytrynowo 
-bananowy

MINI OBIERACZKA EASY BAKE
do warzyw i owoców 
12 x 7 cm

999
PLN

SŁOMKI RIJO
Zestaw słomek silikonowych różowych 
z czyścikiem 5 szt.

1999
PLN

WYCISKACZ EASY COOK
do cytrusów 
17 cm 

1999
PLN

KIELISZEK FELICE
do wina różowy
 0,5 l

1999
PLN

Poniższe produkty Homla pomogą Ci 
w przyrządzeniu tego dnia.

https://homla.com.pl/felice-kieliszek-do-wina-rozowy-0-5-l-5902869921777.html
https://homla.com.pl/rijo-zestaw-slomek-silikonowych-rozowych-z-czyscikiem-5-szt-5902869989975.html
https://homla.com.pl/easy-bake-mini-obieraczka-do-warzyw-i-owocow-12x7-cm-5902869989951.html
https://www.instagram.com/sweet_food_color/
https://homla.com.pl/easy-bake-mini-obieraczka-do-warzyw-i-owocow-12x7-cm-5902869989951.html
https://homla.com.pl/rijo-zestaw-slomek-silikonowych-rozowych-z-czyscikiem-5-szt-5902869989975.html
https://homla.com.pl/easy-cook-wyciskacz-do-cytrusow-20-cm-5902869951439.html
https://homla.com.pl/felice-kieliszek-do-wina-rozowy-0-5-l-5902869921777.html
https://homla.com.pl/easy-cook-wyciskacz-do-cytrusow-20-cm-5902869951439.html


wyróżnienie:

Składniki:
Pesto
• liście z 1 pęczka rzodkiewki 
• sok z 1/2 cytryny
• 50 ml oliwy
• 2 łyżki pestek dyni i slonecznika
• 50g parmezanu
• sól i pieprz

Salsa z pomidorów
• 10 pomidorów koktajlowych
• 3 łyżki oliwy
• 2 ząbki czosnku
• papryczka chilli
• 4 pomidory suszone

Przygotowanie pesto:
1. Wszystkie składniki poza serem miksujmy, 
2. Dodajemy starty na drobnych oczkach ser, 
mieszamy.

Przygotowanie salsy:
1. Pomidorki koktajlowe kroimy na pól, 
dodajemy pomidory suszone, czosnek przeci-
śnięty przez praskę, drobno posiekane chilli.
2. Polewamy oliwą i pieczemy przez 30min 
w 189 stopniach, a następnie blendujemy.

Sos: 6 łyżek oliwy mieszamy z drobno 
posiekaną 1 szalotką, doprawiamy solą 
i pieprzem. Następnie różne rodzaje pomido-
rów (malinowe, żółte, koktajlowe, czekoladowe 
itp.) kroimy na rożnej wielkości kawałki.

Na talerz wykładamy połowę sosu, na środku 
układamy burratę, dookoła pomidory, 
polewamy całość resztą sosu, dodajemy 
miejscami pesto i salsę, na koniec dekorujemy 
świeżymi ziołami (tymiankiem cytrynowym, 
bazylią i miętą).

Katarzyna,
@kasia.twarda

Burrata z pesto z liści 
rzodkiewki & salsa 
z pieczonych pomidorów

TALERZ CRAKLE
obiadowy, różowy
28 x 24 cm

2999
PLN

CEDZIDŁO VASSA
szare 
32x12 cm

1499
PLN

BUTELKI ECCO
z grubego szkła 3 szt. 
2 x 0,3 + 0,27 l

3999
PLN

ZESTAW DESEK OLE
desek 4 szt.
4 x 28x22 cm

2999
PLN

Poniższe produkty Homla pomogą Ci 
w przyrządzeniu tego dnia.

https://homla.com.pl/vassa-cedzidlo-szare-32x12-cm-5902869989906.html
https://homla.com.pl/crakle-talerz-obiadowy-rozowy-28x24-cm-5902869990520.html
https://www.instagram.com/kasia.twarda/
https://homla.com.pl/crakle-talerz-obiadowy-rozowy-28x24-cm-5902869990520.html
https://homla.com.pl/vassa-cedzidlo-szare-32x12-cm-5902869989906.html
https://homla.com.pl/kuchnia/przechowywanie-w-kuchni/sloiki-i-butelki/butelki/ecco-butelki-z-grubego-szkla-3-szt-2x0-3-0-27-l-5902869909805.html
https://homla.com.pl/kuchnia/akcesoria-kuchenne/deski/ole-zestaw-desek-4-szt-5902869968307.html
https://homla.com.pl/kuchnia/akcesoria-kuchenne/deski/ole-zestaw-desek-4-szt-5902869968307.html
https://homla.com.pl/kuchnia/przechowywanie-w-kuchni/sloiki-i-butelki/butelki/ecco-butelki-z-grubego-szkla-3-szt-2x0-3-0-27-l-5902869909805.html


NOWOŚCI 
KUCHENNE



Kuchnia to serce każdego domu. To właśnie w tym pomieszczeniu 
rozpoczynamy dzień od przygotowania aromatycznej i gorącej kawy, tutaj 

spędzamy dużo czasu gotując, czy rozmawiając z domownikami lub 
przyjaciółmi. To zdecydowanie wyjątkowe miejsce, w którym każda czyn-

ność powinna wykonywana być z prawdziwą przyjemnością. 

Aby gotowanie, pieczenie, czy serwowanie potraw nie stanowiło 
żadnego problemu, warto wyposażyć swoją kuchnię w niezbędne 

akcesoria i naczynia. Chcesz zachwycić swoich gości? Wybierz 
wyjątkową zastawę stołową. Uwielbiasz przedmioty o oryginalnym kształcie? 
Seria CRAKLE jest dla Ciebie. A może szukasz czegoś bardziej klasycznego, 

ale niebanalnego? Przyjrzyj się serii EBENS. 
Seria STONE będzie idealnym wyborem, jeśli wyznajesz zasadę, że mniej 

znaczy więcej.

Szybko, sprawnie, funkcjonalnie - tak właśnie przygotujesz wszystkie potra-
wy dzięki akcesoriom do gotowania EASY COOK. 

Pieczenie to Twoje hobby? Z pewnością polubisz je jeszcze bardziej za sprawą 
naszej serii EASY BAKE.

Poznaj bliżej nowości kuchenne od Homla!



TALERZ CRAKLE
deserowy, oliwkowy/różowy/szary
20 x 17 cm

1999

TALERZ CRAKLE
mały, oliwkowy/różowy/szary 
15 x 12 cm

1299

TALERZ CRAKLE
głęboki, oliwkowa/różowa/szara 
20 x 17 cm

2499 1999

FILIŻANKA CRAKLE
ze spodkiem, oliwkowa/różowa/szara 
0,25 l

2999
PLN PLN

MISECZKA CRAKLE
okrągła, oliwkowa/różowa/szara
11 x 7 cm

PLN

Seria CRAKLE
Seria CRAKLE wyróżnia się  oryginalnym, nieregularnym kształtem. 
Naczynia wykonane z kamionki stworzą niebanalną aranżację stołu. 
Delikatne pęknięcia stanowią ozdobę naczyń i dodają im efektu naturalności.

PLNPLN

https://homla.com.pl/crakle-talerz-gleboki-oliwkowy-20x17-cm-5902869990612.html
https://homla.com.pl/crakle-talerzyk-maly-oliwkowy-15x12-cm-5902869990650.html
https://homla.com.pl/crakle-miseczka-okragla-rozowy-11x7-cm-5902869990551.html
https://homla.com.pl/crakle-talerz-deserowy-szary-20x17-cm-5902869990469.html
https://homla.com.pl/crakle-filizanka-ze-spodkiem-rozowa-0-25-l-5902869990575.html
https://homla.com.pl/crakle-talerz-deserowy-szary-20x17-cm-5902869990469.html
https://homla.com.pl/crakle-talerzyk-maly-oliwkowy-15x12-cm-5902869990650.html
https://homla.com.pl/crakle-talerz-gleboki-oliwkowy-20x17-cm-5902869990612.html
https://homla.com.pl/crakle-filizanka-ze-spodkiem-rozowa-0-25-l-5902869990575.html
https://homla.com.pl/crakle-miseczka-okragla-rozowy-11x7-cm-5902869990551.html


Seria EBENS

TALERZ EBENS
głęboki, różowy/szary
22 x 20 cm

799

TALERZ EBENS
obiadowy, różowy/szary
29 x 27 cm

999

KUBEK EBENS
różowy/szary
0,36 l

499
PLN PLN PLN

TALERZ EBENS
deserowy, różowy/szary
22 x 20 cm

799
PLN

Stonowany odcień różu sprawia, że będzie doskonała bazą 
i pozwoli Ci na dobranie dodatków i tekstyliów w bardziej 

intensywnych, a nawet jaskrawych kolorach.Stonowana szarość sprawia, że siedzący przy Twoim stole 
goście będą skupiać się wyłącznie na smakach, zapachach 

i kolorach. Jednocześnie nieregularny kształt pozwala 
na uniknięcie nudy przy stole. Tak podany posiłek 

prezentuje się jak dzieło szefów kuchni z najbardziej 
eleganckich restaracji.

Jeśli nie lubisz przesady, ale jednak chcesz uniknąć na swoim stole nudy 
wybierz serię EBENS. Linia wykonana z kamionki ma gładkie ścianki, ale za to 
zaskakuje nieco nieregularnym, lekko trójkątnym kształtem. Seria EBENS została 
stworzona tak, żeby można było stworzyć swoją własną zastawę stołową, 
również zestawiając ze sobą dwa warianty kolorystyczne – szary i różowy. 
Obydwa kolory pozbawiona są jakichkolwiek ozdóbczy faktur, więc możesz 
stworzyć swój stonowany komplet w różu lub szarości albo... wymieszać te kolory 
ze sobą. Dzięki swojemu minimalizmowi, seria EBENS będzie najlepszym tłem dla 
Twojego jedzenia. Jeśli spodziewasz się wielu gości, z pewnością ucieszy Cię fakt, 
że wszystkie naczynia z tej kolekcji można bez obaw myć w zmywarce. Można 
kupować je na sztuki lub od razu sprawić sobie pełną zastawę – to przepis na 
Twój wymarzony komplet naczyń.

https://homla.com.pl/ebens-talerz-deserowy-szary-30x21-cm-5902869990414.html
https://homla.com.pl/ebens-talerz-gleboki-rozowy-30x-21-cm-5902869990391.html
https://homla.com.pl/ebens-talerz-obiadowy-rozowy-30x26-cm-5902869990377.html
https://homla.com.pl/ebens-kubek-rozowy-0-36-l-5902869990742.html
https://homla.com.pl/ebens-talerz-gleboki-rozowy-30x-21-cm-5902869990391.html
https://homla.com.pl/ebens-talerz-obiadowy-rozowy-30x26-cm-5902869990377.html
https://homla.com.pl/ebens-kubek-rozowy-0-36-l-5902869990742.html
https://homla.com.pl/ebens-talerz-deserowy-szary-30x21-cm-5902869990414.html
https://homla.com.pl/ebens-kubek-szary-0-36-l-5902869990759.html
https://homla.com.pl/ebens-talerz-gleboki-szary-30x-21-cm-5902869990421.html




Seria STONE
Czasem mniej znaczy więcej! Poznaj nową, minimalistyczną linię zastawy 
stołowej od Homla - STONE. W skrócie to skandynawskie wzory i design, 
któremu nie będziesz mogła się oprzeć! Wybierz ceramiczne pojemniki 
i naczynia z kamionki, żeliwne patelnie, kamienne deski lub bambusowe 
dodatki. Jeśli tymczasowo masz ochotę przystopować z kolorami, kolekcja 
STONE jest stworzona dla Ciebie!

DESKA STONE
kamienna, z liściem 
46x26 cm

3999
PLN

PAŁECZKI STONE
bambusowe, 4 komplety 
30x11 cm

999
PLN

MISECZKI STONE
zestaw miseczek ceramicznych 
z metalowymi łyżeczkami 
14x6 cm

1999
PLN

POJEMNIK STONE
ceramiczny, z bambusową pokrywką 
25x10 cm

2999
PLN

MISECZKA STONE
ceramiczna z metalową łyżeczką 
12 x 5,5 cm

1999
PLN

https://homla.com.pl/stone-paleczki-bambusowe-4-komplety-30x11-cm-5902869984161.html
https://homla.com.pl/stone-zestaw-miseczek-ceramicznych-z-metalowymi-lyzeczkami-14x6-cm-5902869991411.html
https://homla.com.pl/stone-miseczka-ceramiczna-z-metalowa-lyzeczka-14x12-cm-5902869991428.html
https://homla.com.pl/stone-ceramiczny-pojemnik-z-bambusowa-pokrywka-10x17-cm-5902869991435.html
https://homla.com.pl/stone-deska-kamienna-z-lisciem-47x25-cm-5902869991398.html
https://homla.com.pl/stone-deska-kamienna-z-lisciem-47x25-cm-5902869991398.html
https://homla.com.pl/stone-paleczki-bambusowe-4-komplety-30x11-cm-5902869984161.html
https://homla.com.pl/stone-zestaw-miseczek-ceramicznych-z-metalowymi-lyzeczkami-14x6-cm-5902869991411.html
https://homla.com.pl/stone-ceramiczny-pojemnik-z-bambusowa-pokrywka-10x17-cm-5902869991435.html
https://homla.com.pl/stone-miseczka-ceramiczna-z-metalowa-lyzeczka-14x12-cm-5902869991428.html


Seria EASY COOK
Funkcjonalnie, a zarazem pięknie - tak można określić wyjątkowe produkty 
z linii EASY COOK. Przyrządzanie posiłków dla wszystkich domowników 
często wymaga od nas kilku godzin przygotowań. Doskonale zdajemy sobie 
z tego sprawę, dlatego nasza kolekcja przyborów sprawi, że gotowanie stanie 
się łatwiejsze! Seria akcesoriów kuchennych EASY COOK łączy w sobie 
wysoką jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Za ich pomocą 
przygotujesz wszystkie dania: od sałatek, przez mięsa, makarony, pierogi, 
czy zupy. Z pewnością ucieszy Cię fakt, że uniwersalne kolory akcesoriów 
wpiszą się w każdą kuchnię.

ZESTAW MISEK EASY COOK
3 szt. 24,23,13 cm

2999
PLN

AKCESORIA EASY COOK
Zestaw akcesoriów kuchennych 
na stojaku, 5 szt.

7999
PLN

ZESTAW TAREK EASY COOK
4 szt. 5x32 cm

3999
PLN

DURSZLAK EASY COOK
składany okrągły 
24 x 29 cm

1999
PLN

SITKO EASY COOK
silikonowe do zlewu szare 
13 cm

799
PLN

https://homla.com.pl/easy-cook-zestaw-misek-3-szt-5902869951699.html
https://homla.com.pl/easy-cook-zestaw-akcesoriow-kuchennych-na-stojaku-5-szt-5902869951552.html
https://homla.com.pl/easy-cook-zestaw-tarek-4-szt-5x32-cm-5902869973677.html
https://homla.com.pl/easy-cook-durszlak-skladany-okragly-24x29-cm-5902869990070.html
https://homla.com.pl/easy-cook-sitko-silikonowe-do-zlewu-szare-13-cm-5902869989944.html




TRZEPACZKA EASY BAKE
do jajek, różowa 
30 x 6 cm

1499
PLN

FOREMKI EASY BAKE
do babeczek,
6 szt. 

1499
PLN

SZPATUŁKA EASY BAKE
różowa 
30 x 7 cm

1499

FORMA SILIKONOWA  EASY BAKE
okrągła 
28 x 24 cm

2999
PLN

FORMA SILIKONOWA  EASY 
BAKE
okrągła 31 x 3cm

2999
PLN

ŁYŻKA EASY BAKE
silikonowa, różowa  
30 x 6 cm

1499
PLN

PLN

Seria EASYBAKE
Ciasta, ciasteczka, babeczki, tarty... pieczenie to Twoja pasja? Dobrze wiesz,
 że sprawdzony przepis to połowa sukcesu, ale przydadzą się również dobre 
akcesoria. Poznaj naszą serię produktów EASY BAKE. Z nimi każdy Twój deser 
będzie idealny i aromatyczny, a jego czas przygotowania będzie równy czasowi 
spałaszowania. Silikonowe formy, szpatułki, łyżki, pędzle czy chwytaki - wśród 
EASY BAKE znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Uroku dodaje im piękny, 
pastelowo różowy kolor. Po pieczeniu szybko uporządkujesz kuchnię 
- wszystkie akcesoria można myć w zmywarce. 

https://homla.com.pl/easy-bake-trzepaczka-do-jajek-rozowa-30x5-cm-5902869990018.html
https://homla.com.pl/easy-bake-foremki-do-babeczek-6-szt-9x5-cm-5902869987674.html
https://homla.com.pl/easy-bake-szpatulka-silikonowa-rozowa-30x7-cm-5902869990001.html
https://homla.com.pl/easy-bake-szpatulka-silikonowa-rozowa-30x7-cm-5902869990001.html
https://homla.com.pl/easy-bake-forma-silikonowa-okragla-28x24-cm-5902869990179.html
https://homla.com.pl/easy-bake-forma-na-tarte-silikonowa-rozowa-31x4-cm-5902869987711.html
https://homla.com.pl/easy-bake-lyzka-silikonowa-rozowa-30x6-cm-5902869989999.html

