VÅRA KRYDDOR

20150401

Hos oss köper ni de flesta kryddor i lösvikt. Ni bestämmer själva hur mycket ni vill ha!!!

RENA KRYDDOR
VARA

Pris
/ hg

Ingredienser

Användningsområde

25,00 Hela frön från anisplantan

Främst till matbröd. Till fisk, inläggningar
och som brännvins / likörkrydda. m.m.

18,00 Malda frön från anisplantan

Främst till matbröd. Till fisk, inläggningar
och som brännvins / likörkrydda. m.m

CAYENNEPEPPAR
mald

20,00 Mald cayennepeppar. Är en

Utmärkt till fisk, skaldjur, kött, såser,
stuvningar och äggrätter......

CHILIPEPPAR
mald

16,00 Mald chili från indonesien.

ANIS hel
ANIS

mald
stark chili / paprikaväxt.

8,00
CITRONSYRA

Citronsyra
E 330

12,00 Hela frön från växten fänkål.
FÄNKÅL

hel

FÄNKÅL

mald

12,00 Malda frön från växten

GRÄSLÖK

fänkål.

hackad

GRÖNPEPPAR

hel

mald

Främst till bakning av matbröd, men även
till fet fisk, skinka o kassler. Även som
brännvinskrydda och medicinalört.
Främst till bakning av matbröd, men även
till fet fisk, skinka o kassler. Även som
brännvinskrydda och medicinalört.
Till den mesta matlagningen; ex. soppor,
stuvningar, såser
m.m.

70,00 Bär från klätterväxten piper

Främst till kötträtter och såser. Även god
i färskost. En frisk aromatisk smak.......

nigrum, samma planta som
svart o vitpeppar.
Grönpeppar är de omogna
bären som skördas och
frystorkas.

gurkmeja.
(Släkt med ingefäran)

INGEFÄRA hel

18,00 Hel torkad rot av ingefära

INGEFÄRA

15,00 Mald torkad rot av ingefära

mald

Används i sylter, marmelader och andra
konserver .....
Tips: bra som avkalkningsmedel i bl.a.
kaffebryggare och vattenkokare.

20,00 Hackad torkad gräslök

15,00 Torkad, mald rot av
GURKMEJA

Till wokning, soppor, såser och till
thailändsk matlagning. m.m. Stark!

Har ingen direkt smak. Används i indisk
matlagning och curry-blandningar, mest
för att få en gul fin färg på
maten.
Tips: ha i lite när ni kokar ris så blir det
gult o fint!
Till bakning, fläskkött, lamm, kalvkött, i
inläggningar, i kryddblandningar
m.m.
Till bakning, fläskkött, lamm, kalvkött, i
inläggningar, i kryddblandningar
m.m.

25,00 Ung bark från kanelträdet.
KANEL
KANEL

Odlas i Kina och
Indonesien.
12,00 Mald ung bark från
kanelträdet. Odlas i Kina och
Indonesien.
60,00 Malda frön från vassliknande
liljeväxt.

hel
mald

KARDEMUMMA
mald
KARDEMUMMA
kärnor

75,00 Hela frön från vassliknande

KORIANDER

10,00 Hela frön från örten

KORIANDER

liljeväxt.

hel
mald

KRYDDNEJLIKA
hel
KRYDDNEJLIKA
mald
KRYDDPEPPAR
hel
KRYDDPEPPAR
mald
KUMMIN hel

10,00
30,00
30,00
28,00
28,00
10,00

koriander.
Hela frön från örten
koriander.
Hela torkade blomknoppar
från sydostasiatiskt träd.
Malda torkade blomknoppar
från sydostasiatiskt träd.
Hela torkade
kryddpepparkorn.
Malda torkade
kryddpepparkorn
Hels frön av kummin.

10,00 Malda frön av kummin.
KUMMIN

mald

LÖKBITAR

18,00 Torkad hackad gul lök.

LÖKPULVER

15,00 Finmald torkad gul lök.
35,00 Hela torkade frön från

MUSKOTNÖT

hel

MUSKOTNÖT
mald

muskotträdet.

32,00 Malda torkade frön från
muskotträdet.

18,00 Ädelsött paprikapulver.
PAPRIKAPULVER
25,00 Mald chili från Portugal.
PIRI PIRI

mald

(birdeyes chilies) även kallad
världens starkaste krydda.

POMERANS-SKAL
hela
PURJOLÖK hackad

25,00 Hela torkade skal av

ROSENPAPRIKA

18,00 Ett sött paprikapulver med

pomeranser.
20,00 Torkad hackad purjolök.
lite starkare eftersmak.

Oftast i bakning o desserter. I gröt.... I
Indisk och Turkisk matlagning......
Oftast i bakning o desserter. I gröt.... I
Indisk och Turkisk matlagning......
Främst till bakning. Även i viss
matlagning. God i kaffe.......
Främst till bakning. Även i viss
matlagning. God i kaffe.......
I färsrätter, soppor matbröd m.m.
I färsrätter, soppor matbröd m.m.
Till inläggningar, i grytor m.m.
Till bakning och en del matlagning…
Till kokning av kött, fisk m.m.
Även i vissa inläggningar
Till bl.a. köttfärsrätter.
I matbröd, ost, kötträtter, grönsaksrätter,
fågel, brännvin / likörkrydda.
m.m.
I matbröd, ost, kötträtter, grönsaksrätter,
fågel, brännvin / likörkrydda.
m.m.
Används som alternativ istället för färsk
lök.
Används som alternativ istället för färsk
lök.
Riv hel muskot på ett fint rivjärn. Passar
bra i spenatstuvning och andra stuvade
grönsaker. Även till pasta och potatismos.
Riven muskot passar bra i spenatstuvning
och andra stuvade grönsaker. Även till
pasta och potatismos.
Används till det mesta man vill ha
smaksatt med paprika. Ger fin färg.
Används i grytor o såser med
försiktighet.
Tips: Blanda olja, hackad
vitlök, piri piri och salt, pensla på räkor
och kyckling före och under grillning.
Används till bakning, mat, smaksättning
på brännvin och andra drycker m.m.
God till såser, soppor, stuvningar,
sallader, fisk, köttfärs m.m.
Används till allt man vill ha paprikasmak
på. Gott i potatismos.

81,00 Hel rosépeppar.
ROSÉPEPPAR hel
SELLERIFRÖ

Bärliknande frukt från ett
tropiskt träd.
21,00 Hela sellerifrön.

10,00 Hela gula senapsfrön.
SENAPSFRÖ gul hel
SENAPSFRÖ brun
hel

Används i inläggningar, vid
senapstillverkning, i matlagning m.m.

10,00 Skalade hela sesamfrön

Fröna används oftast uppe på vitt
matbröd, men ingår även i viss
matlagning.
Används på och i matbröd i viss
matlagning, ex; i sallad och musli m.m.
Ingår i många krydd-blandningar och
används ofta i det orientaliska
köket.
Till kött och
grönsaker m.m.
Ingår i många krydd-blandningar och
används ofta i det orientaliska
köket.
Till kött och
grönsaker m.m.
Används bl.a. i efterrätter och orientalisk
matlagning, till brännvinskryddning
m.m.
Ger lakritssmak.
Används i nästan all
matlagning.
Till ex: kött, fisk, fågel, sallad m.m.

10,00 Skalade hela solrosfrön
18,00 Hel spiskummin

SPISKUMMIN hel
18,00 Mald spiskummin
SPISKUMMIN mald
STJÄRNANIS

hel

35,00 Hel stjärnanis
25,00 Hela bär från klätterväxten

SVARTPEPPAR

hel

SVARTPEPPAR
grovmald
SVARTPEPPAR
finmald
TOMAT

granulat

VALLMOFRÖ

blått

piper nigrum. Dessa skördas
omogna och torkas med
fröskalen på.
25,00 Hela bär från klätterväxten
piper nigrum. Dessa skördas
omogna och torkas med
fröskalen på.
25,00 Hela bär från klätterväxten
piper nigrum. Dessa skördas
omogna och torkas med
fröskalen på.
22,00 Soltorkade hackade tomater.

10,00 Blåa vallmofrön
Från Australien

VITLÖKSFLAKES
VITLÖK hackad
VITLÖKSPULVER
VITPEPPAR hel
VITPEPPAR

mald

Till bakad potatis, i sallad, i dressing
m.m.
Används i inläggningar, vid
senapstillverkning, i matlagning m.m.

12,00 Hela bruna senapsfrön.

SESAMFRÖ
SOLROSKÄRNOR

Används i grytor, ostar, efterrätter m.m.
Har en mild sötaktig smak....

Hyvlad torkad vitlök.
Hackad torkad vitlök.
Finmald torkad vitlök.
Kärnan av det helt mogna
bäret från klätterväxten piper
nigrum.
24,00 Kärnan av det helt mogna
bäret från klätterväxten piper
nigrum. som man finmalt.

20,00
22,00
21,00
26,00

Används i nästan all
matlagning.
Till ex: kött, fisk, fågel, sallad m.m.
Används i nästan all
matlagning.
Till ex: kött, fisk, fågel, sallad m.m.
Använd direkt i soppor, grytor, i sallad
m.m. Gott att ha i matbröd.
Används oftast på vitt bröd, även i
dressingar m.m.
Används i stället för färsk vitlök.
Används i stället för färsk vitlök.
Används i stället för färsk vitlök.
Till ljust kött, såser, grytor, fisk...... m.m.

Till ljust kött, såser, grytor, fisk...... m.m.

