ADELANTE AW 2022
B2B

info@adelanteab.se www.adelanteab.se

FORTSÄTT!

Eller Adelante som man säger på spanska. Det är precis vad vi gör! Vi FORTSÄTTER att leta nya
produkter som ska tilltala smaklökarna. Vi FORTSÄTTER att sätta miljön i fokus och hålla oss till
ekologiska produkter i största möjliga mån, vi FORTSÄTTER också att gynna lokala producenter
i stor utsträckning och vi försöker att hela tiden komma med nya spännande produkter som ska
väcka nyfikenhet och intresse utan att göra avkall på kvalitéten. Intresset för matlagning och bra
råvaror har under de senaste åren exploderat och hemmakocken har blivit allt mer kräsen. Därför
eftersträvar vi att sälja och lagerföra produkter som motsvarar dessa krav och förväntningar.
Vilket betyder att vi kanske inte kommer vara billigast men vi är stolta över vad vi kan erbjuda.
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ADELANTES VARUMÄRKEN BESTÅR IDAG UTAV;
Olivolja och vinäger från portugisiska varumärket Herdade do Esporão.
Balsamvinäger från italienska området Modena och klassiska producenten Sapore.
Högkvalitativa pasta och tryffelprodukter från italienska Appennino.
Inlagda sardiner från portugals äldsta sardinhus; NURI.
Havssaltsprodukter från välkända och välrenommerade Sal de Ibiza.
Kryddstarka och spännande såser från Engelska Sauce shop tillverkade på riktiga
ingredienser och helt utan tillsatser. Veganska, vegetariska och glutenfria.
Chokladdragerad lakrits och nötter från svenska NARR choklad.
Ekologiska och svenskproducerade kolonialprodukter från IN10SE.
Vårt sortiment lagerförs i Jönköping och säljs via noga utvalda återförsäljare.
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OLIVOLJA
Genom att ta tillvara på vad naturen har att erbjuda skapar, Esporão de bästa produkterna.
Naturen har sin gång, man kan varken påverka, påskynda eller förändra den, men däremot vårda
och ta hand om den. Det är precis vad Esporão gör. Med sina 691,9 hektar vinrankor, olivträd
och andra grödor utgör de en av de mest välkända och välrenommerade producenterna runt
Medelhavet. Ledordet har sedan start varit kvalité , alltifrån skördeprocessen till den snabba
transporten till pressarna i små boxar för att undvika fermentering eller krossade oliver. I fabriken
väljs och separeras oliverna efter sort och kvalité. Efter oliverna har vägts, tvättats och malts är
det otroligt viktigt att begränsa olivernas kontakt med luft för att undvika oxidation. Olivpastan
som bildats slungas mjuk vid låg temperatur (som högst 27 grader) för att säkerställa att arom
och smaker upprätthålls, därefter extraheras oljan snabbt. De använder ekologiska samt
horisontella centrifuger som begränsar produktionen av spillvatten och som är utrustade med
automatisk rengöring som säkerställer att processen är helt hygienisk. I detta skede är Esporão´s
olivolja redo att lagras i 22 000 och 55 000 liter isolerade tankar, i väntan på den sista fasen
som består av att skapa olika blandningar av extra virgin innan tappning. Idag produceras fem
stycken olika sorters olivolja samt en rödvinsvinäger. Samtliga har blivit nominerade och även
vunnit priser som världens bästa olivoljor. Det finns en olja för varje tillfälle. Vår uppmaning är att
aldrig tumma på kvalité när det gäller olivolja.

OBS
Det är skillnand på olivolja och olivolja.
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ESPORÃO ORGANIC
ALENTEJANO

ESPORÃO ”SELECÇÃO”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”GALEGA”
ORGANIC EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

En len olja, viss sötma men ett
kryddigt men ändå runt avslut.
Tillverkade på ekologiska
oliver. Perfekt för vit fisk samt
alla typer av sallader, soppor
och bröd.

Herdade do Esporão Azeite
Virgem Extra Seleccão.
Ljust guldgul färgnyans med
transparent intensitet. Doften
är varm och mogen med söt
frukt och inslag av hasselnöt,
tistel och mandel. Smaken är
len med krämig textur och en
långsamt växande pepprighet.
En elegant olivolja till subtil
mat som primörer eller fisk.

Herdade do Esporão Azeite
Virgem Extra Galega. Färgen
är guldgul med briljant lyster.
I doften en spännande ton
av valnöt, kakao och bark.
Smaken är intensiv och tät
med toner av mysk, ädelträ
och karamelliserat äpple. En
mycket personlig olivolja med
unika intressanta aromer.
Fin till varma grönsaksrätter,
soppor och till gott bröd. Kan
även bli ett fint smaktillskott
till chokladdesserter och
vaniljglass.

250ml ES1026 139:- Kolli 12
500ml ES1027 269:- Kolli 6

500ml ES1001 249:- Kolli 6

500ml ES1005 249:- Kolli 6

ESPORÃO ”AZEITE”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”CORDOVIL”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Denna allround olja passar
allt. Den består utav en
blandning av olika olivsorter,
viss fruktig men även nötig
smak inledningsvis och med
en kryddig avslutning. Passar
bra till ugnsbakade rätter men
även till rätter som är milda i
smaken. Bra olja att steka i.

Denna olivolja innehåller
olivsorten Cordovil som är
Portugals äldsta sort. Denna
har en viss bitterhet men
samtidigt med en pepprig
avslutning med lite sting.
Passar bra till sallader, bröd,
tapas.
500ml ES1006 249:- Kolli 6

250ml ES1010 129:- Kolli 12
500ml ES1011 179:- Kolli 6
ADELANTE AW 2022
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ESPORÃO ”SELECÇÃO”
TUBE

ESPORÃO ”GALEGA”
TUBE

ESPORÃO ”CORDOVIL”
TUBE

Fin presenttub, passar bra till
exempelvis Gaspacho, choklad
och ångade grönsaker.

Fin presenttub, Passar bra till
fruktsallad, grillad ananas,
ångade grönsaker, samt
efterrätter såsom glass.

Fin presenttub, Passar bra till
sallader, soppor, bröd.

500ml ES1024 289:- Kolli 6

500ml ES1021 289:- Kolli 6

HERDADE DO ESPORÃO
ORGANIC ”VINEGAR”

EXPERIENCE BOX 2,0 MPK 3
(ORGANIC ALANTEJO,
AZIETE, RED VINEGAR)

En ljus och mycket trevlig
rödvinsvinäger. Passar bra till
sallader, i eller till såser eller
marinader.

PRESENTBOX bestående av
2 oljor, en mild och en lite
pepprigare i smaken samt en
rödvinsvinäger. Perfekt set för
att lyckas i köket.

250ml ES1016 109:- Kolli 12
500ml ES1015 149:- Kolli 6

500ml ES1022 289:- Kolli 6

250ml X3 ES1028 445:- Kolli 4
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DET SVARTA
GULDET
Sapore är producenter av vinäger och framförallt balsamvinäger från det kända distriktet
Modena. Deras högkvalitativa produkter är bland de mest innovativa på marknaden.
Produkterna är topprankade hos stjärnkockar världen över. Vinägern produceras endast
med typisk druvmust från Modena och uppfyller alla krav på en traditionell vinäger utan
vare sig tillsatser eller färgämnen.
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CONDIMENTO GREEN
LABEL/VINÄGER IGP

WHITE LABEL/
BALSAMVINÄGER IGP

RED LABEL/
BALSAMVINÄGER IGP

En vit vinäger, samma
tillverkning men man använder
bara vita ingredienser. Denna
är perfekt för de som gillar
smaken av balsamvinäger men
som inte vill förstöra matens
naturliga färger. Perfekt till
sallader, vit fisk eller vitt kött
generellt. lagringstid 1 år.

Bra till det mesta som behöver
en lite extra touch, typ sallad,
råa grönsaker. Lagrad i 1 år.

Den finaste i serien, är riklig i
smaken, passar både salta och
söta rätter. Lagrad i 2 år.

250 ml SP1002 179:- Kolli 6

250 ml SP1003 299:- Kolli 6

ACETO IGP PLATINUM/
BALSAMVINÄGER

ACETO IGP CALAMAIO/
BALSAMVINÄGER

PERLE IGP BALSAMVINÄGER
PÄRLOR

Denna platinum modell är
lagrad på ekfat i över 10 år.
God till ost, efterrätter och
frukt.

Lagrad på ekfat, en tjock
vinäger med mycket struktur,
har en bra syrehalt. Underbar
till jordgubbar exempelvis.
Lagrad i 4 år. IGP.

Små ägg/pärlor fyllda med
balsamvinäger. Ett måste
för hemmakocken som vill
imponera litegrann. Perfekt att
lägga på sallad, sushi eller fisk.
Eller varför inte en efterrätt
med lite jordgubbar och glass?
Om du är riktigt vågad så lägg
dem i din cocktail.

250 ml SP1001 225:- Kolli 6

250 ml SP1005 589:- Kolli 6

250 ml SP1004 359:- Kolli 6

50 g SP1006 199:- Kolli 12

I.G.P är en geografisk märkning som visar att produkten bara får tillverkas i ett visst geografiskt område men också på ett visst sätt.
Denna märkning ska skydda produkten från att tillverkas utanför den specifika regionen.
D.O.P är också en märkning som ska skydda produkter från vissa regioner men förenklat förklarat så går denna märkning lite längre då
förutom att tillverkningen måste ske i en specifik region så måste även alla ingredienser komma från samma region.
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VIT CONDIMENTO
ORGANIC

ACETO BALSAMVINÄGER
ORGANIC

Denna ekologiska vita
balsamvinäger är tillverkad
på uteslutande italiensk
ekologisk druvmust och
ekologisk vinäger från jordbruk
med hållbarhet i fokus. Inga
färgämnen. Lämpar sig för
daglig användning. Unik i sin
färg och smak. Dess fräschör
gör den lämplig till både sallad
och fisk.
Lagrad i 2 år.

Denna är tillverkad på uteslutande
italiensk ekologisk druvmust och
ekologisk vinäger från jordbruk med
hållbarhet i fokus. Inga färgämnen.
En perfekt harmonisering
mellan syran i vinägern och den
övervägande sötman i musten gör
den perfekt balanserad med en
medeldensitet.
En härlig smaksättare som
kombineras bra med kokta och råa
sallader och grönsaker men också
särskilt med tillagade rätter såsom
kötträtter. Den har en intensiv arom,
en rund men samtidigt skarp smak
och med mild söt ton. Lagrad på
ekfat i 10 år.

250ml SP1007 269:- Kolli 6

250ml SP1008 269:- Kolli 6

ORGANIC SET OM 3;
VIT CONDIMENTO,
BALSAMVINÄGER, OLIVOLJA

TRADITIONELL DOP
BALSAMVINÄGER FRÅN
MODENA AFFINATO

Perfekta setet till bordet. En
olivolja, en vit balsamvinäger
condimento och en
balsamvinäger aceto. Alla
tillverkade på 100% italienska
ingredienser som är helt
ekologiska och framtagna på
ett hållbart sätt.

Den som väntar på något gott
måste oftast vänta länge. Denna
balsamvinäger har lagrats i minst
12 år i olika tunnor av olika träslag
för att få fram den rätta smaken
och konsistensen. Denna mycket
smakrika och komplexa vinäger
passar även mer avancerade
maträtter när man verkligen vill
åstadkomma något extra.

250ml X3. SP1009 699:- Kolli 6

100ml SP1010 999:- Kolli 2
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TRADITION, NATUR OCH TEKNIK

Kärlek till landet. Passion för naturen. Känslan för välgjorda produkter. Långvarig
erfarenhet av att producera produkter av hög kvalitet för att förvandla varje enskild måltid
till en njutning. Det är Appennino Food. Startades av bröderna Luigi och Angelo Dattilo
som har delat sin kärlek till naturen, skogar, svamp och tryfflar. Passion är fortfarande
huvudingrediens men också med hjälp av 30 års erfarenhet så ser Appennino till att du får
de bästa råvarorna.
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TRYFFELSÅS

KRONÄRTSKOCKSKRÄM MED
SVART VINTERTRYFFEL

SKIRAT SMÖR MED TRYFFEL
(LAKTOSFRI)

Denna härlig tryffelkräm eller
om ni hellre vill kalla den sås
består av champinjoner, svarta
oliver och tryffel som är toppat
med salt och olivolja. Den kan
verkligen göra underverk i
köket och passar bra till tartar
men passar också bra till pasta
och till risotto. Glutenfri.

Kronärtskockan - denna
typiska medelhavsprodukt,
den gifter sig så bra ihop med
vintertryffeln. Lägg en klick på
en burratta eller sprid ut flera
klickar på en god carpaccio.
Glutenfri.

Smörets smör är här. Detta
skirade smör/ghee med tryffel
behöver ej förvaras i kylen.
Det är dessutom laktosfritt.
Detta är en perfekt ersättning
till tryffelolja, passar bra till
friterad och knaprig mat.
Använd till pastan eller för att
blanda i en risotto. Detta smör
lämpar sig också utmärkt som
steksmör och smälter inte lika
snabbt som vanligt.

80g AP1004 145:- Kolli 6

80g AP1001 129:- Kolli 6

50g AP1002 189:- Kolli 6

CACIO E PEPE PASTASÅS

BOLOGNESE SÅS

Klassisk italiensk pastarätt:
Cacio e pepe. Den består
utav peppar och pecorino
ost. Passar perfekt som en
vardagspasta för både vuxna
och barn. Denna är väldigt
krämig och god, värm den
försiktigt i en panna. Koka
pasta någon minut kortare
än vad som är angivet på
förpackningen, blanda sedan
ut pastan med såsen och
låt koka ihop någon minut.
Glutenfri

Bland Appenninos pastasåser
så är Bolognese Ragú den
mest välkända och mest
uppskattade. Den är framställd
enligt det traditionella receptet
med en bra balans mellan
fläsk och nötkött. Den har
rik och god smak. Tillagning:
Passar bäst ihop med en
ägg taglitelle med mycket
struktur. Koka pastan enligt
tillagningstiden men lämna den
”al dente”. Värm under tiden
såsen i en stor stekpanna. När
pastan nästan är färdigkokt
så flytta den till stekpannan
och låt pastan och såsen koka
samman den resterande tiden
av pastans koktid på hög
värme och under omröring.
Denna sås lämpar sig också
utmärkt till lasagne.

200g AP1008 189:- Kolli 12

200g AP1007 119:- Kolli 12
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SVART SOMMARTRYFFEL
I SKIVOR
Så nära färsk tryffel du kan
komma. Dessa svarta tryffel
skivorna har skivats och
konserverats på färska tryfflar
vilket skapar en krispighet.
Använd till alla sorters
pastarätter. Fantastiskt på
tagliatelle med ragu eller
på en lasagne. Prova gärna
på polenta eller använd den
återstående delen av oljan i
burken för att smaksätta dina
rätter.

VIT TRYFFEL EXTRA VIRGIN
OLIVOLJA

PASTA MED TRYFFEL

Dess fylliga smak gör denna
tryffeloljan idelisk för att
smaksätta sallader, kött och
alla typer av tryffelrätter.
Använd den precis före
servering eller under tiden du
lagar din mat. Vit tryffelolja
tycker vi passar särskilt bra till
bruschetta eller på en risotto.

”Albesi” eller också kallad
”Tajarin” är en lång och tunn
pasta från norra Italien. Tack
vare sin form så lagas den på
några minuter. Väldigt viktigt
att följa anvisningarna och inte
koka för länge. Denna pasta är
gjord på naturliga ingredienser
och endast tryffel är tillsatt.

99ml AP1009 259:- Kolli 6

250g AP1003 369:- Kolli 6

50g AP1010 319:- Kolli 6

TAGLIATELLE PASTA

PAPPARDELLE PASTA

Denna klassiska pasta är från
Bologna. Tillverkad såsom
traditionen säger; Mjöl, vatten
och ägg från ”Happy chicken”.
Denna pastan har fått torka
extra sakta vilket gör att den
får mer struktur och denna
struktur hjälper pastan att
samla upp sås och tillbehör till
pastan på ett bättre sätt.

Denna klassiska pasta är från
Bologna. Tillverkad såsom
traditionen säger; Mjöl, vatten
och ägg från ”Happy chicken”.
Denna pastan har fått torka
extra sakta vilket gör att den
får mer struktur och denna
struktur hjälper pastan att
samla upp sås och tillbehör till
pastan på ett bättre sätt.

250g AP1005 69:- Kolli 12

250g AP1006 69:- Kolli 12
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Sardiner från Nuri får alla smaklökar att jubla. Den portugisiska konservfabriken Nuri
är Portugals äldsta och mest erkända sardinfabrik. De startade så tidigt som 1920
och hantverket lever än idag kvar. Fabriken är belägen i norra Portugal och här utförs
produktionen fortfarande för hand. Under sardinsäsongen levereras den dagsfärska
fångsten direkt från de lokala fiskebåtarna och övriga ingredienser kommer från
lokalproducenter i närheten. Nuri sardiner är ett äkta mathantverk och en av få
traditionella konservfabrikerna som finns kvar i Europa.

SARDINER I OLIVOLJA

KRYDDIGA SARDINER I
OLIVOLJA

KRYDDIGA SARDINER I
TOMATSÅS

Som förrätt eller till och med
som måltid, på en toast, i
en smörgås, en gourmeträtt,
en sommarsallad. Detta
är en mångsidig produkt,
mycket välsmakande och ett
bra näringstillskott. Nurisardinerna är också en utmärkt
proteinkälla och ett kreativt
sätt att öka fiskintaget.

Som förrätt eller till och med
som måltid, på en toast, i
en smörgås, en gourmeträtt,
en sommarsallad. Detta
är en mångsidig produkt,
mycket välsmakande och ett
bra näringstillskott. Nurisardinerna är också en utmärkt
proteinkälla och ett kreativt
sätt att öka fiskintaget. Denna
passar bra för de som vill ha
lite kryddad.

Som förrätt eller till och med
som måltid, på en toast, i
en smörgås, en gourmeträtt,
en sommarsallad. Detta
är en mångsidig produkt,
mycket välsmakande och ett
bra näringstillskott. Nurisardinerna är också en utmärkt
proteinkälla och ett kreativt
sätt att öka fiskintaget. Denna
passar bra för de som vill ha
lite kryddad.

125g PI1004 79:- Kolli 24

125g PI1006 79:- Kolli 24

125g PI1003 79:- Kolli 24

SARDINER I TOMTATSÅS
Som förrätt eller till och med
som måltid, på en toast, i
en smörgås, en gourmeträtt,
en sommarsallad. Detta
är en mångsidig produkt,
mycket välsmakande och ett
bra näringstillskott. Nurisardinerna är också en utmärkt
proteinkälla och ett kreativt
sätt att öka fiskintaget.
125g PI1005 79:- Kolli 24
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GIFTSET OM 4ST. SARDIN I
OLIVOLJA, KRYDDAD SARDIN I
OLIVOLJA, SARDIN I TOMATSÅS,
KRYDDADE SARDINER I TOMATSÅS.
Om du vill prova dig fram vilken som
är din favorit sardin från NURI så är
detta det optimala setet. Innehåller:
1st burk sardiner i olivolja, 1st burk
med kryddade sardiner i olivolja, 1st
burk med sardiner i tomatsås, 1st burk
med kryddade sardiner i tomatsås
125g x4 PI1007 329:- Kolli 24

SARDINPATÉ I OLIVOLJA

SARDINPATÉ KRYDDIG

Sardinpaté är nästan portugals
nationalrätt. Ät den till frukost
på smörgåsen eller till lunch/
middag som småplock innan
maten. Godast är den helt
enkelt på en brödskiva.

Sardinpaté är nästan portugals
nationalrätt. Ät den till frukost
på smörgåsen eller till lunch/
middag som småplock innan
maten.
Godast är den helt enkelt på
en brödskiva. Denna som är lite
kryddig är till för den modige
då den verkligen lever upp till
sitt namn.

65g PI1008 69:- Kolli 20

65g PI1009 69:- Kolli 20
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SAL DE IBIZA - MADE FROM THE SEA , BY THE SUN!

Långt före turismen slog rot på Ibiza så var det just saltet som Ibiza var känt för. Salt är
som många känner till en nödvändig mineral för kroppen och för hälsan - men då pratar
vi om naturligt salt och inte industriellt tillverkat salt. Sal de Ibiza är ett helt och hållet
naturligt havssalt där man varken lagt till eller tagit bort något. Det enda som behövs är
hav, sol och havsbris - tilläggas kan att det är en lång process med mycket övervakande
och där man försiktigt skördar och hanterar produkten på ett varsamt sätt hela vägen till
paketering och transport. Sal de Ibiza berikar och smakssätter dina rätter på ett nytt sätt
och du kommer känna skillnaden.
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GRANITO BORDSSALT
HAVSALT LITEN

GRANITO BORDSSALT
HAVSSALT MELLAN

GRANITO BORDSSALT
HAVSSALT STOR

Sal de Ibiza är extra rikt på
vitala mineraler. Inget läggs
till eller plockas bort för att
få ett så rent och naturligt
salt som möjligt. Havssaltet
kräver ingenting förutom hav,
sol och havsbris. Detta salt av
granito typen innehåller inga
antiklumpningsmedel. Trots
det är det enkelt att strö över
maten då det är något grövre
än bordssalt.

Sal de ibiza är extra rikt på
vitala mineraler. Inget läggs
till eller plockas bort för att få
ett så rent och naturligt salt
som möjligt. Havssaltet kräver
ingenting förutom hav, sol
och en havsbris. Detta salt av
granito typen innehåller inga
antiklumpningsmedel. Trots det
så är det enkelt att strö över
maten då det är något grövre
än klassiskt bordssalt.

Sal de Ibiza är extra rikt på
vitala mineraler. Inget läggs
till eller plockas bort för att få
ett så rent och naturligt salt
som möjligt. Havssaltet kräver
ingenting förutom hav, sol
och en havsbris. Detta salt av
granito typen innehåller inga
antiklumpningsmedel. Trots det
så är det enkelt att strö över
maten då det är något grövre
än klassiskt bordssalt.

31,1g SI1005 79:- Kolli 24

125g SI1003 99:- Kolli 12

250g SI1004 129:- Kolli 12

FLEUR DE SEL ,
KERAMIKBEHÅLLARE

FLEUR DE SEL, REFIL

Fleur de Sel som det heter
är det renaste av alla salter.
Man framställer saltet
enbart genom traditionella
skördemetoder som
härstammar från de gamla
saltmakarna på den franska
kusten. Denna typ av salt är
100% naturligt. Fleur de Sel är
mildare än vanligt salt men när
kristallerna löses upp i munnen
kommer du känna hur ett riktigt
salt ska smaka.

Fleur de Sel som det heter
är det renaste av alla salter.
Man framställer saltet
enbart genomg traditionella
skördemetoder som
härstammar från de gamla
saltmakarna på den franska
kusten. Denna typ av salt är
100% naturligt. Fleur de Sel är
mildare än vanligt salt men när
kristallerna löses upp i munnen
kommer du känna hur ett riktigt
salt ska smaka.

150g SI1001 220:- Kolli 6

150g SI1002 119:- Kolli 12
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GRANITO HAVSSALT
MED ÖRTER

GRANITO HAVSSALT MED
BLOMMOR

GRANITO HAVSSALT
MED CHILI

Sal de Ibiza är extra rikt på
vitala mineraler. Inget läggs
till eller plockas bort för att
få ett så rent och naturligt
salt som möjligt. Havssaltet
kräver ingenting förutom hav,
sol och en havsbris. Detta salt
av granito typen innehåller
inga antiklumpningsmedel.
Trots det är det enkelt att strö
över maten då det är något
grövre än klassiskt bordssalt.
Detta salt är berikat med olika
medelhavsörter såsom basilika,
oregano och rosmarin. Ett
riktigt örtsalt helt enkelt.

Sal de Ibiza är extra rikt på
vitala mineraler. Inget läggs
till eller plockas bort för att
få ett så rent och naturligt
salt som möjligt. Havssaltet
kräver ingenting förutom hav,
sol och en havsbris. Detta salt
av granito typen innehåller
inga antiklumpningsmedel.
Trots det är det enkelt att strö
över maten då det är något
grövre än klassiskt bordssalt.
Detta salt är berikat med
utvalda blommor av rosor,
blåklint, ringblomma och
apelsinblomma. Perfekt till
efterrätter där man vill ha in
lite sälta

Sal de Ibiza är extra rikt på
vitala mineraler. Inget läggs
till eller plockas bort för att få
ett så rent och naturligt salt
som möjligt. Havssaltet kräver
ingenting förutom hav, sol
och en havsbris. Detta salt av
granito typen innehåller inga
antiklumpningsmedel. Trots
det är det enkelt att strö över
maten då det är något grövre
än klassiskt bordssalt. Detta
salt är berikat med en portion
av naturligt starka chilikross.
Varning för starkt!

55g SI1007 145:- Kolli 12

75g SI1008 145:- Kolli 12

75g SI1006 145:- Kolli 12

GRISSINI MED
HAVSSALT

MANDLAR MED
BLOMSTERTONER

Det perfekta antipasti
tillbehöret. Grissini gjorda på
traditionell brödtillverkning
med bara naturliga ingredienser
och med havssalt på toppen.

Sal de Ibiza har kombinerat
kvalitétsmandeln Marcona med
sitt egna blomstersalt. Mandeln
rostas och efter det smaksätts
den med blomstersaltet.
Mandelns sötma i kombination
med blommorna ger en väldigt
speciell och trevlig smak.

65g SI1009 59:- Kolli 18

80g SI1010 79:- Kolli 8
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CAJUN CASHEW NÖTTER

CHIPS HAVSSALT

CHIPS SALT OCH VINÄGER

Cashewnötter kryddade med
en aromatisk blandning av
Cajun-kryddor och salt från
Ibiza. Perfekt snacks.

Tunna chips av noga utvalda
potatisar, med en aromatisk
gyllene färg. Tillverkade
försiktigt för hand i ren
solrosolja för att få den rätta
krispigheten och därtill Sal de
Ibizas milda Fleur de Sel.

Tunna lättsaltade chips med
vinäger smak, av noga utvalda
potatisar, med en aromatisk
gyllene färg. Tillverkade
försiktigt för hand i ren
solrosolja för att få den rätta
krispigheten och därtill Sal de
Ibizas milda Fleur de Sel.

80g SI1011 79:- Kolli 8

125g SI1013 49:- Kolli 12

S.26

CHIPS MED HAVSSALT

CHIPS SALT OCH
VINÄGER

Tunna chips av noga utvalda
potatisar, med en aromatisk
gyllene färg.
Tillverkade försiktigt för hand
i ren solrosolja för att få den
rätta krispigheten och därtill
Sal de Ibizas milda Fleur de
Sel.

Tunna lättsaltade chips med
vinäger smak, av noga utvalda
potatisar, med en aromatisk
gyllene färg. Tillverkade
försiktigt för hand i ren
solrosolja för att få den rätta
krispigheten och därtill Sal de
Ibizas milda Fleur de Sel.

45g SI1012 29:- Kolli 18

45g SI1014 29:- Kolli 18
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2014 startade såsfantasterna Pam och James sitt företag i hemmet och har förstört
alltifrån hårfönar till stavmixers i sin strävan efter den perfekta såsen. Hemma kockandet
är nu ett minne blott och deras sortiment har utökats enormt och de har mottagit ett 30 tal
utmärkelser på great taste awards, matvärldens Oscarsgala. Sauceshops ledord är tydliga
och enkla och något vi också identifierar oss med: Naturligt är bäst - utan tillsatser såklart
Snygga flaskor i glas med olika smaker och design , inga tillsatser bara naturliga smaker!
Veganskt, glutenfritt och vegetariskt!

S.28
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BUFFALO HOT SAUCE

HABANERO HOT SAUCE

ORIGINAL BBQ SAUCE

En stark sås gjord på en mix
av jalapeño och habanero
peppar, riktigt smör och
massor av vinäger. Smöret
skapar krämigheten och
förstärker smaken. Vinägern
adderar en skärpa som är
riktigt omtyckt. Till detta
adderas chili som har lagrats
i minst 2 månader vilket
förklarar den komplexitet
av smaker. Den perfekta
kycklingsvingssåsen. Utan
tillsatser, vegetarisk och
glutenfri.

Till denna sås används
Habanero peppar som har
lagrats i ca 3 månader för att
utveckla smaken ytterligare.
Pepparn ger blommig
fruktighet samt en intensiv
hetta. Denna sås är riktigt
het och är perfekt att addera
på toppen till det mesta men
till exempelvis en fläskkarré
taco.Utan tillsatser. Vegansk,
vegetarisk och glutenfri.

Rökig utan fake rök! Denna
är den riktigt bbq såsen. Söt
och rökig med en hint av hetta
från svart peppar. Perfekt
till ribbsen. Utan tillsatser.
Vegansk, vegetarisk och
glutenfri.
275g SS1004 89:- Kolli 6

160ml SS1003 89:- Kolli 6

160ml SS1001 89:- Kolli 6

SMOKY CHIPOTLE KETCHUP

SRIRACHA

TOMATO KETCHUP

När vanlig tomatketchup inte
riktigt räcker till, måste man
ha denna rökiga chipotle
ketchup. Kryddig och rökig och
med riklig tomatsmak. Perfekt
till grill, dipp eller glaze till
kött. Utan tillsatser. Vegansk,
vegetarisk och glutenfri.

En kryddstark sås! Gillar du
vitlök och chili. Denna är för
dig. Funkar på allt! Perfekt
till hamburgare och pommes
frites eller varför inte i en skål
med yoghurt eller i hummus
för en smakrik dipp, Siracha
är döpt efter si racha; en stad
i Thailand. Utan tillsatser,
vegansk, vegetarisk och
glutenfri.

Ketchup klarar man sig inte
utan. Ni måste prova denna!
Helt utan tillsatser och som
smakar tomater!
Vegansk, vegetarisk och
glutenfri.

260g SS1005 89:- Kolli 6

260g SS1007 89:- Kolli 6

260g SS1006 89:- Kolli 6
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CAROLINA MUSTARD
BBQ SAUCE
Om senap är din grej. Då
kommer du att ÄLSKA den här
såsen. Känd som ”Carolina
guld” i USA. Detta är en syrlig
bbq sås med senapssmak.
Bästa vännen till pulled
pork men också grym på en
sallad. Pensla på köttet under
tillagning eller lägg direkt på
din tallrik som kryddning.
260g SS1011 89:- Kolli 6

GIFTSET OF 2 SAUCES;
SRIRACHA & SMOKY
CHIPOTLE KETCHUP
Trevligt gåvoset med de
enda två såserna du behöver
hemma. En rökig chipotle
ketchup som funkar till allt från
grillning, till pasta till vanlig
grillkorv samt en sriracha sås
för att toppa rätterna med lite
hetta.
260g x2st SS1023 235:- Kolli 6

GIFT SET OF 3 SAUCES;
TOMATO KETCHUP, SMOKY
CHIPOTLE KETCHUP, BBQ
SAUCE
Perfekta setet för BBQ , grytor
eller egentligen vilken maträtt
som helst. Setet består av
tomatketchup, smoky chipotle
ketchup och en bbq sauce.
Som vanligt bara naturliga
smaker.
255g X3 SS1009 325:- Kolli 6

HONEY SRIRACHA DRIZZLE
Drömmarnas dippsås. I denna
prisbelönta sås har dom
kombinerat chilisås med den
perfekta mängden honung.
Använd som dipp till gyozas
eller något annat krispigt.
Även gott på pizza men ta det
försiktigt då den är starkare
än du tror. Vegansk och bara
naturliga ingredienser.
190g SS1022 99:- Kolli 6

ORIGINAL BBQ RUB

SMOKY CHIPOTLE BBQ RUB

Original bbq rub – passar allt,
fisk, kött eller fågel. Perfekt att
kombinera med vår original
bbq sås.

Smoky chipotle bbq rub – En
rökig och kryddig rub för alla
tillfällen. Används med fördel
till revben, kycklingvingar eller
kött. Kombinera med salt för
att krydda på pommes frites.
Perfekt att kombinera med vår
smoky chipotle ketchup

150g SS1013 99:- Kolli 6

150g SS1014 99:- Kolli 6
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HOT DIJON MUSTARD
EKOLOGISK

HARISSA CHILI PASTA
EKOLOGISK

PLANT BASED MAJONNÄS
EKOLOGISK

Denna dijon senap är baserad
på original receptet från
Louis XI från Frankrike som
alltid hade senap med sig. En
riktig favorit för både korv,
smörgåsar eller sallader. Den
är också ekologisk och helt
utan tillsatser. ”Squeeze it like
a king”

Rökig och kryddig chili pasta.
Den är helt vegansk och
ekologisk och fylld med smaker
från cayenne, spiskummin,
oregano, gurkmeja mm. Passar
bra till rostade grönsaker,
hummus eller pastarätter.

Smakspäckad vegansk
majonnäs. Denna är
fullproppad med proteiner,
du kommer använda den till
allt; smörgås, sallader, dipp
eller pommes.
150g SS1019 99:- Kolli 6

150g SS1018 119:- Kolli 6

150g SS1012 99:- Kolli 6

BURGER SAUCE

1251 SCOTCH BONNET JAM

HOT SAUCE CHALLENGE
GIFT SET

Dags att ta dina hamburgare
till nästa nivå tillsammans
med denna syrliga, rökiga
smakexplosion. Denna
hamburgersås är en kombo av
vår prisbelönta tomatketchup,
carolina mustard bbq sås
och krämig majonnäs. Helt
oslagbart. Rosta brödet, smält
osten, lägg på pickels och du
är redo.

SYLT HET - De är just vad
denna marmelad är. Den är
både söt, kryddig och smakrik.
Full med peppar, röd chili och
tomat. Du kan ha denna på
allt ifrån frukostmackan till
friterad kyckling. Som vanligt
vegansk och bara naturliga
ingredienser.

Är du tillräckligt modig att
anta denna sås utmaning?
Perfekt! Vi har valt ut 5st av
våra favorit såser som alla har
en hetta av rang! Bästa setet
att testa sig fram är att testa
med kycklingvingar genom
att dränka dem i sås. Det
medföljer även en favorit på
recept på just kycklingvingar
tillsammans med mer
information om varje sås. Setet
innehåller.Habanero ketchup,
habanero hot sauce, buffalo
hot sauce, sriracha chili sauce,
original hot sauce.

260g SS1015 79:- Kolli 6

310g SS1017 99:- Kolli 6

160g x3 /260g x2 SS1016
399:- Kolli 6
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Choklad... har en uppiggande effekt. Choklad innehåller nämligen ett ämne som heter
teobromin. Det påminner om koffein och piggar därmed upp. Choklad sänker kolesterolet.
Kakaosmöret sänker det dåliga kolesterolet och höjer de goda fettsyrorna, ungefär på
samma sätt som olivolja. Choklad sänker blodtrycket, mörk choklad är rik på polyfenoler
som får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att minska. Sist men inte minst så
skapar choklad lyckokänsla. Chokladen sätter igång produktionen av ämnen serotonin och
endorfin i hjärna vilket gör att vi känner oss både lugna och glada.
Narr choklad har sysslat med choklad sedan 1993. Deras specialitet är choklad och
yoghurtdragering av nötter, frukter, bär och så vidare. Fokus är på kvalitet, yrkesstolthet
och bästa råvarorna. En upplevelse för alla sinnen. Vi lagerhåller 12 olika produkter med
choklad dragerad lakrits och nötter. Fina förpackningar och chokladen är en exklusiv
Belgisk choklad.
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CAPPUCINONÖT

TOFFEE MANDEL

SALMIAKMANDEL

Hasselnöt dragerad med
mjölkchoklad, mörk choklad,
kaffe och kakaopulver.

Mandel dragerad med
mjölkchoklad, vit choklad och
med smak av kola.

Mandel dragerad med vit
choklad och lakritspulver.

150g NR1001 79:- Kolli 8

150g NR1002 79:- Kolli 8

KANELMANDEL

CAPPUCINONÖT

PASSION/CHILI LAKRITS

Mandel dragerad med
mjölkchoklad och kanel.

Russin dragerad med mörk
choklad, mjölkchoklad, vit
choklad och med smak av rom.

Lakrits dragerad med vit
choklad, chili och med smak
av passion

150g NR1006 79:- Kolli 8

150g NR1007 79:- Kolli 8

150g NR1004 79:- Kolli 8

150g NR1003 79:- Kolli 8

ADELANTE AW 2022

S.35

S.36

ADELANTE AW 2022

HALLON LAKRTIS

CITRON LAKRITS

BLÅBÄRS LAKRITS

Lakrits dragerad med vit
choklad och hallon.

Lakrits dragerad med vit
choklad och citron.

Lakrits dragerad med vit
choklad och blåbär.

150g NR1009 79:- Kolli 8

150g NR1010 79:- Kolli 8

150g NR1012 79:- Kolli 8

VIT CHOKLAD
LAKRITSSTUBBE

SALT KOLALAKRITS KULA

CHOKLADBOXEN

Lakrits dragerad med vit
choklad och lakritscrisp.

Lakrits dragerad med
mjölkchoklad, havssalt och
med smak av kola.

Tre stycken chokladburkar
(Toffemandel, Romrussin
och Hallonlakrits) i en svart
handsnickrad låda. Perfekt
gå bort present eller tack för
hjälpen gåva.

120g NR1013 39:- Kolli 12

120g NR1014 39:- Kolli 12

150g x3 NR1015 269:- Kolli 4
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Vi vill skapa en mer hållbar värld med naturliga och ekologiska råvaror. Att
skapa det som gör varje måltid till något extra - som både är ekologiskt
och miljövänligt med ett yttre som du alltid vill ha framme. Väljer du en
noga utvald smakupplevelse från IN10SE bidrar du till en mer hållbar
framtid. Vi tror på kvalité framför kvantitet.

Ekologiska råvaror växer i riktig jord och i sin egen takt, utan att bli
stressade av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Detta gör
att de utvecklar goda, naturliga och höga smake och därför behövs inga
konstgjorda tillsatser eller smaksättare när man tillagar och äter dem.
Vår strävan är att alla råvaror vi använder ska vara ekologiska. För att
ytterligare visa vår respekt för naturen väljer vi att namnge alla produkter
efter naturliga fenomen.
Välkommen till vår värld!
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IN10SE’S
VÄRDEORD

S.40

EKOLOGISKT
SVENSKPRODUCERAT
HÅLLBART
TRYGGT
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IN10SE choklad är välsmakande och utan tillsatt socker. Vi tycker det bör vara ett självklart
val för alla. Sockret ersätts med så naturliga råvaror som möjligt för att bibehålla en god
smak. Chokladen hjålper till att hålla blodsockret stabilt. Det förekommer även välgörande
fibrer i vår choklad så även magen blir glad.
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TYFON MÖRK CHOKLAD
HAVSSALT

SUNNANVIND
MJÖLKCHOKLAD HAVSSALT

BLIXT HASSEL DRAGÉ
MJÖLKCHOKLAD

En mörk choklad med färre
kalorier sötad med maltitol. De
noggrant utvalda råvarorna ger
produkten den eftertraktade
smaken och konsistensen. Vår
mörka choklad ligger steget
före andra choklader utan
tillsatt socker. Denna med lite
havsalt på toppen är en riktig
höjdare.

En mjölkchoklad med färre
kalorier sötad med maltitol.
De noggrant utvalda
råvarorna ger produkten den
eftertraktade smaken och
konsistensen. Vår mjölkchoklad
ligger steget före andra
choklader utan tillsatt socker.
Denna med lite havsalt på
toppen är en riktig höjdare.

Rostad hasselnöt dragerad
med mjölkchoklad sötad med
maltitol. Utan tillsatt socker.

90g ST1001 69:- Kolli 12

90g ST1002 69:- Kolli 12

OVÄDER MANDEL DRAGÉ
MÖRK CHOKLAD

VÄRMEBÖLJA PELLETS
MJÖLKCHOKLAD

POLARSKEN PELLETS
MÖRKCHOKLAD

Rostad mandel dragerad med
mörk choklad sötad med maltitol. Utan tillsatt socker.

Choklad pellets gjord på
mjölkchoklad utan tillsatt
socker. Perfekt för bakning,
desserter, smälta i en kopp
varm choklad, hemmagjord
choklad sås, glass.

Choklad pellets gjord på mörk
choklad utan tillsatt socker.
Perfekt för bakning, desserter,
smälta i en kopp varm choklad,
hemmagjord choklad sås,
glass.

100g ST1005 65:- Kolli 12

100g ST1006 65:- Kolli 12

85g ST1004 79:- Kolli 12

85g ST1003 79:- Kolli 12
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EKOLOGISKT OCH GÅRDSROSTAT
KVALITÉTSKAFFE ÄR DET SJÄLVKLARA
VALET FÖR OSS!
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KAFFE

RIMFROST
Arabica
Malet bryggkaffe

MORGONBRIS
Arabica
Malet bryggkaffe

Med inslag från Brasilien, Peru
och Honduras får du här ett
kraftigt kaffe som ger dig en
snäll rund kropp med smak
av choklad och nötter. Malet
bryggkaffe på Arabica bönan.

Kaffe från Mexiko Berilo
med fin syra, bra balans
och med inslag av nötter. En
riktig kaffeupplevelse som
hjälper dig att vakna till liv på
morgonen. Malet bryggkaffe på
Arabica bönan.

250g IN1001 109:- Kolli 20
250g IN1003 109:- Kolli 20

RIMFROST
Arabica
Hela bönor

MORGONBRIS
Arabica
Hela bönor

Med inslag från Brasilien, Peru
och Honduras får du här ett
kraftigt kaffe som ger dig en
snäll rund kropp med smak
av choklad och nötter. Hela
Arabica bönor.

Kaffe från Mexiko Berilo
med fin syra, bra balans
och med inslag av nötter. En
riktig kaffeupplevelse som
hjälper dig att vakna till liv på
morgonen. Hela Arabica bönor.

250g IN1004 109:- Kolli 20

250g IN1006 109:- Kolli 20
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TE
Te är en klassiker och man kan inte heller dricka kaffe hela tiden.
Vårt te är ekologiskt och med spännande smaker.

VULKAN EKO ENGLISH
BREAKFAST

MONSUN EKO RÖTT TE
PAPAYA/LIME

Ekologiskt svart te från Kina,
Ceylon och Indien.. Klassiskt
morgonte som ger kroppen
en bra start på dagen. Svart
te bidrar till ökad energi och
hjälper till med återfuktningen.
Vissa studier menar också
att svart te kan hjälpa till att
sänka blodtrycket , förbättra
benens densitet samt hjälpa
till att reglera kroppens
ämnesomsättning.

Ekologiskt rött rooibos tee med
smak av papaya och lime. Rooibos,
även kallat rött te, består av blad
från Rooibos-busken som växer i
Sydafrika. Rooibos bryggs som te
men innehåller inget uppiggande tein
(koffein) utan är helt koffeinfritt och
kan med fördel drickas på
kvällen. Bladen innehåller mineraler
och antioxidanter och har traditionellt
använts som medicindryck under
väldigt lång tid i Sydafrika.
Antioxidanterna i Rooibos har
antiinflammatoriska egenskaper och
stimulerar blodcirkulationen, boostar
immunförsvaret samt frigör ämnet
leptin som är kroppens hormon för att
signalera mättnadskänsla. Drycken är
även är bra för magen och stimulerar
ämnesomsättningen och anses även
hjälpa vid magsmärtor.

55g IN2013 75:- Kolli 12

55g IN2014 75:- Kolli 12
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KRYDDOR

HAGEL EKO ÖRTSALT

SVALKA EKO
PASTAKRYDDA

FULLMÅNE EKO BBQ KRYDDA
MED KVARN

Perfekt örtsalt som funkar till
det mesta såsom sallader,
soppor, grytor, örtsmör eller
varför inte i en dippsås?
Innehåller havsalt, rosmarin,
oregano, timjan, basilika, vitlök
och peppar.

Färdig blandning, perfekt
för pasta. Vem älskar inte
pasta? Innehåller: Lök, vitlök,
tomater, persilja, timjan,
peppar, rosmarin, basilika och
oregano.

Färdig rub, perfekt till
grillningen. Innehåller peppar,
persilja, havsalt, chili och lök.
140g IN2010 140:- Kolli 12

40g IN2007 89:- Kolli 12
75g IN2005 89:- Kolli 12

STORM EKO SVARTPEPPAR
MED KVARN

SNÖ EKO HIMALAYA SALT
MED KVARN

KULING EKO GRÖNPEPPAR
MED KVARN

Att själv mala fina ekologiska
pepparkorn ger den bästa
smakupplevelsen.

Det rosaskimrande saltet från
Himalaya pryder inte bara
bordet fint. Det innehåller
också en massa nyttigheter
för din kropp. Himalayasalt
innehåller många naturliga
mineraler som är viktiga
för kroppen och har en
mild aromatisk smak. Saltet
innehåller bland annat
kalcium, magnesium, kalium,
fosfor, koppar och zink.

Grönpeppar har en mild, fruktig,
och örtig karaktär. Grönpeppar
är ”pepprig”, men den är
förhållandevis mild jämfört
med svart- och vitpeppar.
Grönpepparkorn används
hela eller krossade i mat och
passar utmärkt till mildare
såsen, kalvkött, till och med till
efterrätter. En lite annorlunda
klassiker är jordgubbar med
grönpepparsås.

300g IN2012 140:- Kolli 12

75g IN2022 140:- Kolli 12

140g IN2011 140:- Kolli 12

STORMBY EKO BRUSCHETTA
MED KVARN
Perfekt kryddblandning bestående
utav tomat, vitlök, lök, medelhavssalt
och persilja. Funkar utmärkt att blanda
med olivolja och pensla direkt på en
brödskiva och värma i ugnen. Passar
även till pesto, dip, såser och kryddning
i allmänhet.
125g IN2021 140:- Kolli 12
S.48
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IN10SE KRYDDOR ÄR EKOLOGISKA
OCH VI HAR VALT DE KRYDDOR VI
TYCKER SKA FINNAS I VARJE HEM. ETT
ÖRTSALT OCH EN PASTAMIX SAMT FEM
STYCKEN KRYDDKVARNAR MED OLIKA
KRYDDBLANDNINGAR OCH MED KVARNVERK
UPPTILL FÖR ATT UNDVIKA SPILL.
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SKAFFERIVAROR
Här återfinns en härlig blandning av både fika och annat gott tilltugg.
Perfekt att ha hemma i skafferiet eller som gå-bort present.

SJÖBRIS MANDELBISCOTTI

TROMB GRÄNNA KNÄCKE

JETSTRÖM LAKRITSSNITT

Spröda, smakliga småskorpor.
Gott till en kopp te men också
mycket uppskattad gå bort
present.

Knäckebröd gjort på sesam,
lin och solrosfrön. Gott knäcke
till det mesta, allt ifrån frukost
smörgås till tilltugget till
fredagsdrinken.

Lakrits och klassisk snittkaka
i kombination är en oslagbar
sammansättning. Att bjuda på
till fikat eller fredagsmyset.

150g IN8001 99:- Kolli 20

140g IN8002 89:- Kolli 20

JORDBÄVNING KNÄRULLAD
SENAP

SOLSKEN
BLOMSTERSTRÖSSEL

Grov senap med extra kick
och sötma. Extra god till
grillkorven eller julskin.

Blomsterströssel är en
blandning av ätbara blommor
bestående av rosblad, blå
malva, ringblommor, solros och
blåklint. Ett nyttigt alternativ till
strössel eller bara snyggt som
dekoration på vilket bakverk
som helst eller varför inte
maträtt.

270g IN2020 79:- Kolli 12

15g IN2004 69:- Kolli 12
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150g IN2003 99:- Kolli 20

TOMTESKUMSKARAMELLER
I STRUT

PEPPARKAKSKOLA I STRUT

KARAMELLER I STRUT FRUKT
OCH BÄRBLANDNING

Tomteskum fast i hård
polkagrisformat. Fördelen är
att du kan äta många många
fler utan att bli lika mätt.

En härligt seg kola med
pepparkakssmak. Det är bara
julmusiken som saknas för
optimal julkänsla

Härlig karamell blandning med
frukt och bärsmak.

140g IN5030 39:- Kolli 20

150g IN5031 39:- Kolli 20

140g IN5032 39:- Kolli 20
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DRYCK
Svalkande och läskande drycker är något vi gillar året runt. Se vårt urval
nedan. Alla är lokalt framställda och producerade på närodlat innehåll.

S.52
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SOLUPPGÅNG
MOUSSERANDE CIDER

ORKAN TONIC WATER

REGNBÅGE MOUSSERANDE
SMULTRONDRYCK

Frisk, syrlig och välsmakande
cider som avnjutes allra bäst
väl kyld.

EN klassik tonic water,
Tillverkad med naturlig kinin.
Noggrant utformad för att
leverera en slät yta med en
syrlig vridning av naturlig
enbär. Drick som den är eller
bland med en god gin och idag
finns det ju både uppsjö av gin
och tillbehör.

Mousserande Smultron ger en
trevlig smakupplevelse med sin
somriga, bäriga smultronsmak.
Passar utmärkt till alla trevliga
tillfällen. Serverad iskall
framhävs smaken bäst.

33cl IN4002 35:- Kolli 20

33cl IN4008 35:- Kolli 20

33cl IN4006 35:- Kolli 20

VÄRME EKO SODA COLA

SALTASTÄNK EKO SODA
CITRON

HETTA EKO SODA RABARBER

Äkta hantverk direkt från
skåne. Alla smaker är både
veganska, ekologiska och är
gjorda på äkta ingredienser.
Inga färgämne eller citronsyra.
Läsken är god som den är.
Denna påminner om den
klassika GB glasen Igloo i
smaken. Den passar också bra
i drinkar; rom och cola.

Äkta hantverk direkt från
skåne. Alla smaker är både
veganska, ekologiska och är
gjorda på äkta ingredienser.
Inga färgämne eller citronsyra.
Läsken är god som den är.
Citron är alltid en fräsch
smaksättare och piggar upp
vilken dag som heslt men
denna passar också bra i
drinkar tillsammans med vodka.

Äkta hantverk direkt från
skåne. Alla smaker är både
veganska, ekologiska och är
gjorda på äkta ingredienser.
Inga färgämne eller citronsyra.
Läsken är god som den är.
Rabarberna plockas direkt
från bondgården vilket gör
att dessa produkter faktiskt
görs i begränsad upplaga.
Vill man blanda en drink med
denna rekommenderar vi den
tillsammans med vaniljvodka.

27,5cl IN4014 35:- Kolli 24

27,5cl IN4015 35:- Kolli 24

27,5cl IN4016 35:- Kolli 24
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STJÄNRKLART PINK TONIC

STJÄRNFALL ORIGINAL
TONIC

NORRSKEN ÄPPELGLÖGG

Pink tonic har toner av hallon
och lavendel samt skogsbär
med en angenäm bitterhet och
väl avvägd syra. Lagom sötma
och blommig kryddighet som
ger känslan av sommar året om.

Original tonic är torr och
frisk och med toner av
fläder, lavendel och apelsin.
Cinchonabarken (kinabarken)
ger tonicen den karaktäristiska
och subtila bitterheten samt
den ljusa bärnstensfärgen.
Smaken är fyllig och
balanserad och gör sig bra
både tillsammans med en
London dry gin alternativt en
mer skogig och djupt smaktsatt
gin. Den kan med fördel även
avnjutas väl kyld för sig själv.

En trevlig och traditionell
glögg, kryddad med mustade
äpplen. Avnjutes bäst kyld eller
försiktigt värmd.

20cl IN4013 35:- Kolli 24

50cl IN4001 79:- Kolli 12

20cl IN4012 35:- Kolli 24

MÅNSKEN SHRUB ÄPPLE

REGNDROPPE SHRUB
JORDGUBBE

Shrubs är en vinägerdryck som
härstammar från 1600-talets
England. Vi kombinerar vinäger
med färska ingredienser och
ekologiskt socker. Resultatet
är en uppfriskande och
spännande dryck som kan
avnjutas som bas i en cocktail
eller blandas med sodavatten
för en god måltidsdryck. Ordet
shrub kommer från arabiskan
”Sharab” som betyder ”att
dricka”. Denna med smak av
äpple.

Shrubs är en vinägerdryck som
härstammar från 1600-talets
England. Vi kombinerar vinäger
med färska ingredienser och
ekologiskt socker. Resultatet
är en uppfriskande och
spännande dryck som kan
avnjutas som bas i en cocktail
eller blandas med sodavatten
för en god måltidsdryck. Ordet
shrub kommer från arabiskan
”Sharab” som betyder ”att
dricka”. Denna med smak av
jordgubbe.

25cl IN4011 299:- Kolli 9

25cl IN4009 299:- Kolli 9
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PRESENTSET

DELIKATESSKORGEN - GÅVAN SOM PASSAR ALLA!

En gåva som passar alla oavsett ålder, kön, intresse, stil eller livssituation. En
delikatesskorg är alltid uppskattad av alla och vår ambition är att fylla dessa korgar med
varor som håller hög kvalitet och där mottagaren kommer uppleva nya smaker och bli lika
förälskade i produkterna som vi. Vi lägger också stor vikt vid förpackning och hur lådan
ser ut när mottagaren får lådan. Vi har samlat lite förslag på olika lådor men vi är alltid
flexbila och hitta egna unika korgar och lösningar för just dig. Vi kan även sampacka
med andra varor. Önskar man recept eller bifogade hälsningskort eller någon speciell
inslagning så kan vi även lösa det. Kontakta oss så kommer vi med förslag.

På seten som är märkta med Röda korsets logotype så skänker vi pengar per varje såld
låda till Röda korsets arbete. Röda Korset är världens största katastroforganisation, finns
i 192 länder och har 14 miljoner volontärer. Röda Korset är på plats i Ukraina och har
hjälpt människor varje dag sedan konflikten startade för åtta år sedan – och kommer att
fortsätta göra det. Röda Korset kämpar nu för att hjälpa människor med akuta humanitära
behov och att rädda liv har högsta prioritet.

S.56

ADELANTE AW 2022

CHOKLADBOXEN

GIFT SET OF 3 SAUCES; TOMATO
KETCHUP, SMOKY CHIPOTLE KETCHUP,
BBQ SAUCE

Tre stycken chokladburkar (Romrussin,
Toffemandel och Hallonlakrits) i en svart
handsnickrad låda. Perfekt gå bort present
eller tack för hjälpen gåva.

Perfekta setet för BBQ , grytor eller
egentligen vilken maträtt som helst. Setet
består av tomatketchup, smoky chipotle
ketchup och en bbq sauce. Som vanligt
bara naturliga smaker.

NR1015 269:-

SS1009 325:-

RED CHRISTMAS
Om du vill prova dig fram vilken som är
din favorit sardin från NURI så är detta det
optimala setet. Innehåller: 1st burk sardiner
i olivolja, 1st burk med kryddade sardiner i
olivolja, 1st burk med sardiner i tomatsås, 1st
burk med kryddade sardiner i tomatsås.
PI1007 329:-

Klassisk julröd presentförpackning med
fönster. Denna är fylld med träull i botten
samt lite blandade godsaker till skafferiet
som alltid är användbara. I detta paket får
du: Dijon senap på tub som inte bara är en
läcker förpackning utan också ekologisk
och har en fantastiskt god smak, En burk
med sardiner inlagda i olivolja, Örtsalt det perfekta saltet till fisken, kycklingen,
salladen, köttet etc, ES1010 Olivolja 250ml,
fantastisk olivolja som är en bra vardagsolja
att både steka i men också till sallader och
andra rätter.
IN7057 325:-
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PASTA IN THE ITALIAN WAY
Italienarna är oslagbara på mat och framförallt pasta! Detta setet är klart för att få en färdig Ragu de
bolognese med pappardelle pasta men självklart kan man ju använda varje ingrediens var och en för sig.
Setet är packat i vår klimatlåda som är 100% klimatsmart och med träull i botten. Man får ett paket med
pappardelle äggpasta direkt från Italien som har mycket struktur pga utav den långa torktiden vilket gör
att den bättre fångar upp smakerna i såsen. Såsen är en Bolognese Ragu som är färdig och framställd på
riktiga produkter och med en bra balans mellan nöt och fläskkött; värm såsen försiktigt i en stekpanna och
när pastan har någon minut kvar blanda även ner den i stekpannan, ma får också med en fantastik olivolja
250ml ES1010 att hälla över pastan för en final touch samt bordssalt från Sal de Ibiza -det renaste och
godaste saltet som bara smälter på maten, till detta så får du en svart pastaslev för att kunna servera.
IN7059 399:-

BAKE AND MAKE

FREDAGSLÅDAN

Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga
vara…Sätt på lite julmusik , häll upp lite glögg och
skapa ditt egna pepparkakshus eller pepparkakor
med detta härliga set. Setet kommer packat i fin
trälåda med träull i botten, en pepparkaksdeg
färdig att kavla ut, två pepparkaksformar i
rostfritt stål (blandade motiv), En god knaprig
chokladkaka med mörk choklad och utan tilllsatt
socker och med havssalt på toppen, En frisk
äppelglögg som man inte behöver värma om
man inte vill utan kan serveras kyld, Ett svart
krögarförkläde i bomull med ficka framtill.

VILKEN FEST LÅDA! Fin trälåda med lock och
svarta läderdetaljer. Denna kommer packad med
träull i botten. I lådan finner du tre olika tonics
med tre olika smaker, Grissini pinnar från Sal de
Ibiza - klassiska grissini men med havvsalt på, 45
grams chipspåse från Sal de Ibiza - lättsaltade
chips när dom är som bäst, Ölkorvar 200gram
- kallrökta och mustiga och kryddade med chili
och vitlök.

IN7058 369:S.58
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IN7061 399:-

FRIDAY PRESENT

SANTA LOVES CANDY

Fin presentpåse med handtag i naturmaterial.
Innehåller en god mousserande smultrondryck, en
påse med vita chokladlakritsstubbar dvs lakrits
dragerad med vit choklad och lakritscrisp,En
ask med den klassiska Nickel - gammeldags
blanding, vem blir inte nostalgisk av denna?

Vem älskar inte godis? En härlig gottepåse
packat i en fin jutesäck fylld med klassiska
AKO gräddkola, punschknappar, en ekologisk
läskande cola dryck, skumtomtekarameller
dvs hårda karameller som smakar skumtomte,
pepparkakskola - hur juligt kan det bli?

IN7055 139:-

IN7056 249:-

HOMECHEF
Detta set är precis som namnet antyder, ett set för den kräsne hemmakocken. Det medföljer även ett recept
trots allt om man vill ha lite hjälp på traven. Dessutom bidrar man till Röda korsets viktiga arbete. För
varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset. Setet kommer packat i en fin trälåda med lock och svarta
trädetaljer. Man får ett svart krögarförkläde i bomull, en hamburgersås från sauceshop gjord på bara
naturliga ingredienser, ekologisk svartpeppar och Himalayasalt med kvarnverk upptill - salt och peppar
behövs till alla rätter, En ekologisk chilipasta på tub för att hotta upp även vilken rätt som helst, En burk
sardiner i olivolja, Olja och vinäger 250ml från Esporao, En smoky chipolte ketchup - en rökig ketchup som
funkar till allt, ÄggTagitelle från Italien med extra mycket struktur. Låt det väl smakas!
IN7065 999:-
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CHRISTMAS HOLIDAY

EKO FOREVER 2,0

En jutesäck kommer packat med: Härlig
äppelglögg som du med fördel serverar kall,
Ekologiskt och gårdsrostat kaffe 150gram malet,
mörk chokladkaka utan tillsatt socker och med
havssalt på toppen, balsamvinäger white label
från Sapore i Modena - perfekt på sallad, såser
med mera, tomteskumskarameller - tänk er
smaken av tomteskum fast i karamellformat, En
påse med lakritsdragerad med mjölkchoklad,
havssalt och med smak av kola.

Vi måste tänka på och värna om miljön. Detta
setet är bara fyllt med ekologiska produkter
som gör att det smakar extra gott samtidigt
som man gör gott. Stor trälåda med träull i
botten. Ekologisk vinäger från Sapore, ekologisk
condimento vinäger från Sapore, bruschetta
blandning i färdig kryddkvarn, Galega olivolja
500ml från Esporao, tre ekologiska sodor; en med
smak av rabarber, en med smak av citron och
en med cola smak, ekologiskt örtsalt, klassiskt
English breakfast te, ekologiskt och gårdsrostat
kaffe 150gram malet, rödvinsvinäger från Esporao
500ml, plantbased majonäs - på tub och du
kommer vilja ha den till allt, grönpeppar med
kryddkvarn upptill, dijonsenap på tub. Förutom
att värna om miljön så bidrar du genom att köpa
denna lådan till Röda korsets viktiga arbete. För
varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset.

IN7063 445:-

IN7066 1499:-

KING OF PIZZA
Ingen har väl undgått trenden med att göra egen
pizza hemma, oavsett årstid! Med detta set så är
din pizzakväll räddad. Allt kommer packat i en
trevlig stor trälåda med träull i botten. Förutom
en keramisk pizzasten som skapar en krispig
och god pizza så får du även med ett ställ så du
enkelt kan förflytta stenen samt enkelt servera.
Det medföljer också en pizzaskärare, ekologisk
bruschettablandning som du kan blanda med
vatten och låta svälla och använda som pizza
sås, ES1010 olivolja 250ml - perfekt till både
pizzadeg eller att ringla över pizzan, 1 burk
kryddade sardiner i olivolja - har ni inte testat
sardiner på pizza innan så gör det, balsampärlor
från Sapore - perfekt att dekorera pizzan med
efter tillagning - passar extra bra till pizzor
med parmaskinka och ruccola, ett örtsalt, en
tomatketchup från Sauceshop utan tillsatser
- funkar också denna bra som pizzasås, två
ekologiska sodor; en med smak av rabarber och
en med smak av citron.
IN7064 1299:S.60
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HOT SAUCE CHALLANGE
Är du tillräckligt modig att anta denna sås
utmaning? Perfekt! Vi har valt ut fem st av våra
favoritsåser som alla har en hetta av rang!
Bästa setet att testa sig fram är att testa med
kycklingvingar genom att dränka dem i sås.
Det medföljer även en favorit på recept på just
kycklingvingar tillsammans med mer information
om varje sås. Setet innehåller.Habanero ketchup,
habanero hot sauce, buffalo hot sauce, sriracha
chili sauce, original hot sauce.
SS1016 399:-

ORGANIC SET OM 3; VIT BALSAMVINÄGER,
BALSAMVINÄGER, OLIVOLJA
Perfekta setet till bordet. En olivolja, en
vit balsamvinäger condimento och en
balsamvinäger aceto. Alla tillverkade på 100%
italienska ingredienser som är helt ekologiska
och framtagna på ett hållbart sätt.

EXPERIENCE BOX 2,0
PRESENTBOX bestående av 2 oljor, en mild
och en lite pepprigare i smaken samt en
rödvinsvinäger. Perfekt set för att lyckas i köket.
ES1028 445:-

SP1009 649:-

SIZE DOES MATTER
Vem hade inte blivit överlycklig över denna välfyllda korg? Här får du lite av allt. Man får: Olja 500ml och
vinäger 250ml från Esporao, white label balsamvinäger från Sapore, vit condimento vinäger från Sapore, en
burk sardiner i tomatsås och en burk i olivolja, rött ekologiskt te med smak av papaya/lime, ekologiskt kaffe
”Rimfrost” 250gram malet, ekologisk grönpeppar som kommer med färdig kvarn upptill, blomsterströssel
som piffar upp, mandelbiscotti - den perfekt skorpan till fikat, tre olika tonics - alla tillverkade i Sverige
och med unika smaker, tre olika ekologiska sodor - en med smak av rabarber, en med smak av citron, en
med smak av cola, en burk med romrussin - russin dragerad med mörk choklad, mjölkchoklad, vit choklad
och med smak av rom, ljus chokladkaka utan tillsatt socker och med havssalt på toppen, sriracha sås - en
kryddstark sås utan tillsatser, ekologisk dijonsenap på tub, äggtaglitelle från Italien, salt med örtsmak från
Sal de Ibiza, chips 45gram lättsaltade från Sal de Ibiza.
IN7067 1999:-
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HO HO
Bra julklapp där du håller dig inom gåvogränsen och där du dessutom är med och bidrar till Röda korsets
viktiga arbete . För varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset. Denna fina trälåda med lock och fina
läderdetaljer innehåller knäckebröd gjort på sesam, lin och solrosfrön, en julmust från Apotekarnas,
vardagsolivoljan från Esporao 250ml - perfekt till allt, rödvinsvinäger 250ml från Esporao - perfekt till
sallader, såser, grytor med mera, mousserande äppelcider, En påse med lakritsdragerad med
vit choklad och lakritscrisp.
IN7062 445:-

SET THE TABLE
Dukningen är minst lika viktig till julen som själva maten och drycken. I denna tomtesäck får man både
och! Den är fylld med: Julduk i klassiskt rödrandigt mönster, härlig äppelglögg som du bäst serverar kyld,
150gram malet ekologiskt och gårdsrostat kaffe, Svart ekologiskt klassiskt morgonte; English breakfast,
julmust från Apotekarnas, rostad hasselnöt dragerad med mjölkchoklad utan tillsatt socker, pepparkakor
från Nyåkers, klassiska akogräddkola, lakritssnittar, en kallrökt och syrlig korv.
IN7060 699:-
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KLIMATSMARTA
ALTERNATIV

Vi vill att våra produkter så långt det går ska vara producerade på ett så klimatsvänligt
sätt som möjligt. Även när det kommer till förpackningar, kartonger och presentlådor så vill
vi även här göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön. Därför har vi nu lagt till denna
klimatsmarta låda som ett alterantiv till låda till våra presentset. Dessa lådor tillverkas
av skandinaviska träd som har vuxit i FSC certifierade skogar. Pappret produceras sedan
i skandinaviska pappersbruk, där klimatvänlig förnyelsebar energi används. I alla steg
försöker man minimiera CO2 avtrycket och i slutändan räknar man ut det återstående
avtrycket och kompenserar för detta i ett saå kallat Gold Standard-projekt. Det är därför
vi kan säga att dessa lådorna är 100% klimatsmarta.
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DITT EGNA
VARUMÄRKE

SÄTT DIN EGEN PRÄGEL OCH BLI UNIK!

Många väljer att vilja sätta sin egen prägel på våra produkter, något som vi gärna
hjälper till med. Tillsammans arbetar vi fram en idé med målsättningen att täcka dina
förutsättningar och behov. Efter detta finslipar vi detaljerna kring erbjudandet med allt från
produktutveckling till paketering och slutleverans. Utvalda varor från IN10SE’s sortiment
kan du redan vid beställning från 50 st göra produkten unik för dig. Detta gäller både
etiketter samt innehåll, du väljer själv om du vill profilera med logo eller eget budskap. Vill
man kan man dessutom profilera våra trälådor eller våra presentlådor, kontakta oss så
berättar vi mer.

Prisexempel på etikett.
Ex produkt.

Prisexempel enfärgstryck

50 stk. 15 kr.

100stk. 27kr

100 stk. 11 kr.

300stk. 15kr

500 stk. 8 kr.

500stk. 11kr

1000 stk. 7 kr.

1000stk. 7kr

Startkostnad 500 kr.

Startkostnad 500kr

klimatlåda. Ex låda.
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