
ditt koncept  
vårt recept=

SKRÄDDARSYDDA smaker



Lyckade smaksättningar 
kräver en särskild ingrediens. 
Bra råvaror är givetvis en grundförutsättning, kunskap likaså.  
Hos oss hittar du båda delarna. Med våra 30 år i branschen har vi 
förutsättningar och kunskap att erbjuda de bästa smakerna.

Men det är den sista ingrediensen som är avgörande. 

Genom att vi förstår ditt behov kan vi skräddarsy den bästa  
smaksättningen för just dig. Resultatet blir unika kryddblandningar 
och marinader som är anpassade för ditt utbud. 

Det är därför ert recept är vårt koncept. 

ditt koncept  
vårt recept=

  



Upptäck vårt studiokök 
tillsammans med oss.
vi erbjuder Matlagning med... 
upplevelse, Inspiration och utbildning

Produktutveckling och...
skräddarsydda smaksättningar för ert behov
Inspiration
Laga & Smaka  

- Unika smaksättningar
- Flexibla volymer
- Utveckling av era produkter

specialitet
skräddarsydda
kryddblandningar

marinader
och grillsåser

företagfö
r

vå
r



www.nordicspice.se

Nordic Spice AB är ett familjeföretag med gedigen erfarenhet av kryddblandningar och marinader.   
Vi har egen tillverkning och produktion i vår fabrik Quality Spices som ligger utanför Murcia i  
Spanien.  Ett toppmodernt laboratorium i fabriken garanterar att säkerheten och kontrollen av  
produkterna är  i fokus i varje led. Vi arbetar med HACCP i fabriken och har implementerat FSSC 22000, 
vilket innebär att den interna och externa revisionen alltid är  nummer ett i vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetskryddor tillverkade  
med kärlek och lång erfarenhet.

Nordic Spice AB 
Hejargatan 20. 632 29 Eskilstuna

Tel: (vxl) 016-10 86 40 
info@nordicspice.se

Håll dig uppdaterad 
med nyheter och tips, 

följ oss/Vi finns på

referenser 
STARS AND STRIPES AB
Nordic Spice levererar både såser och kryddblandningar till oss och kan anpassa  
volymen till vår verksamhet. Deras professionalitet, kunskap och ordningsamma 
struktur inger förtroende. Dessutom levererar de produkter av hög kvalitet  
– det är kraftfulla grejer som verkligen smakar! 

Stefan Wigestam, Stars and Stripes

 SALICO AB
Nordic Spice är mer än en leverantör till oss – de är vår samarbetspartner. Förutom 
bra produkter levererar de inspiration och erfarenhet från kockvärlden som  
effektiviserar vår produktutveckling. Det är tryggt att arbeta med Nordic Spice,  

deras produkter är av lika hög kvalitet som deras leveranssäkerhet. 

Kristin Hansson, Salico AB


