
               Nossos Valores 

 Criar produtos inteiramente desenhados e fabricados na Borgonha, na França. 

 Respeitando o meio ambiente durante o processo de fabricação 

 Desenvolver produtos desde 1850 inteiramente feitos à mão de acordo com 

nosso conhecimento. 

 Nossos oleiros assinam cada peça saindo de nossas oficinas com seu nome, 

provando o Orgulho no seu trabalho! 

  Para criar produtos de alta qualidade observados de perto. 

 

Nosso Compromisso 

 Criar produtos naturais para sua cozinha, sem chumbo, níquel ou cádmio. 

 Fornecer uma alta qualidade, ampla gama de produtos para cozinhar e assar 

garantido por 10 anos. 

 Descobrir aromas, para trazer os sabores de suas receitas e fazer do cozinhar 

um momento real de partilha e prazer. 

 

                  Nossos Produtos 

 Forte resistência ao choque térmico, oferecendo um uso muito 

prático ao cliente. 

 Alta resistência contra *riscos e arranhões graças a um esmalte 

muito forte e a um corpo não poroso  ou seja, sem qualquer 

pequenos buracos criados por pequenas bolhas de ar contidas na 

argila). 

 3. Limpeza fácil na máquina de lavar louça ou à mão 

 Nossos produtos são feitos diretamente da Natureza para garantir 

uma cozinha confiável 

 

 Cozinhar saudável, pois nossos produtos são livres de Chumbo e 

Cádmio. 

 Cozinha natural, pois não há metal em nosso produto.  

 Permitindo cozinhar sem oxidar a comida e mantendo todas as 

vitaminas e propriedades nutritivas dos ingredientes cozidos. 

Cozinhar lentamente graças a difusão de calor que não agride o 

alimento. 

 

*O maior inimigo da cerâmica, é a própria cerâmica, desta forma, o único item que pode riscá-

la é a própria cerâmica. Por este motivo, siga as recomendações abaixo: 

 Ao cortar qualquer alimento dento das travessas Emile Henry, nunca utilize faças de 

cerâmica. 

 Ao empilhar as travessas de cerâmica E.H, sempre utilize folha de papel ou de tecido 

para evitar riscos e arranhões ocasionado pela parte porosa da cerâmica onde não 

recebeu o banho de vidro (esta parte porosa que não recebeu pintura nem banho de 

vidro é para dar maior firmeza e estabilidade das peças sobre as mesas ou bancadas.  


