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Marinadpaket 150:kryddpaket 150:BBQ SELECT: 160G BURK
Grillkrydda med fyllig smak. Passar till allt som ska grillas/stekas.

ITALIENSK SALLADSKRYDDA: 150G BURK
Smak av vitlök och örter. Passar till pasta/skaldjur/dressing/
potatisrätter/crème fraiche

PERSILLADE: 120G BURK
Smak av vitlök, persilja och medelhavssalt.
Passar till kött/pasta/potatisrätter/dressing/Kryddsmör

PROVENCEKRYDDA: 60G BURK
Smak av klassiska örter. Passar till allt där
man vill förhöja örtsmaken.

TACOMIX: 28G PÅSE
(3 ST. PÅSAR)
Tacomix utan tillsatt socker.
Tillagning för 4 portioner:
Bryn 400-500g köttfärs, tillsätt en
påse tacomix och 1 dl vatten.

PROVENCEMARINAD: 250ML FLASKA
Behaglig smak av örter. Passar till fläsk/kyckling/lamm/fisk.

RIOJAMARINAD: 250ML FLASKA
En marinad där det spanska vinet i marinaden ger en fyllig och
mustig smak. Passar till fläsk/nöt.

WHISKYMARINAD: 250ML FLASKA
En marinad med fyllig whiskyton.
Passar till fläsk/kyckling/nöt.

ÖRT & VITLÖKSMARINAD: 250ML FLASKA
Harmonisk smak av örter och vitlök.
Passar till fläsk/kyckling/nöt/lamm.

SWEET´N SMOKEY BBQ GLAZE: 250ML FLASKA
Söt och rökig smak. Passar som glaze eller kall sås till allt grillat.

Så här gör du för
att komma igång.

Ring oss så hjälper
vi dig komma igång
att sälja våra grillpaket
och få säljmaterial:

1. Kontakta en säljare hos oss på Nordic
Spice, se kontaktuppgifter till höger.

Anna Ström Harryson
Tel: 016-10 86 42, anna.strom@nordicspice.se

2. Vi registrerar då en kontaktperson hos er.

Maria ‘‘Mia’’ Eriksson
Tel: 016-10 86 45, maria.eriksson@nordicspice.se

3. Vi skickar er säljmaterial.
4. Ni återkommer när ni sålt färdigt med
en order på antal paket.
5. Till varje paket skickar vi med en påse
så ni kan packa och leverera ut paketen
smidigt.
6. Order hämtas på Nordic Spice,
Hejargatan 20 i Eskilstuna
Alt. levereras mot en fraktkostnad.

Ingredienser i Marinadpaketet:
Provencemarinad: Vatten, jästextrakt, salt(4,1%), rapsolja,
vitlök, svartpeppar, paprikabitar, rosmarin, oregano, timjan,
gurkmeja, mejram, förtjockningsmedel E415, syra(citronsyra),
konserveringsmedel E202 och E211, färgämne(extrakt av paprika).
Riojamarinad: Vatten, rödvin(20%)(SULFIT), salt(6,3%), rapsolja,
lök, vinäger, vitvinsextrakt, vitlök,
jästextrakt, förtjockningsmedel E415, timjan, basilika, cayennepeppar, färgämne(extrakt av paprika), konserveringsmedel E202
och E211. (1,9 % alkohol)
Whiskymarinad: Vatten, jästextrakt, dextrose, salt(3,5%) ,
rapsolja, svartpeppar, paprikabitar, vitlök, tomatpulver, syra
(citronsyra), arom(whisky), förtjockningsmedel E415, rosmarin,
gurkmeja, konserveringsmedel E202 och E211.
Ört & Vitlöksmarinad: Vatten, salt(5,2%), rapsolja, vinäger,
paprika, vitlök, dextrose, chilipeppar, lök, jästextrakt, svartpeppar,
förtjockningsmedel E415, färgämne(extrakt av paprika), oregano,
basilika, dragon, syra(citronsyra), konserveringsmedel E202 och
E211, cayennepeppar, extrakt av vitlök.
Sweet´n smokey BBQ Glaze: Dextrose, vatten, tomatpure,
socker, vinäger, SOJAsås(SOJABÖNOR,majsmjöl,salt,socker,färg
ämne(sockerkulör)), salt, paprika, chilipeppar, maltodextrin rökt
(mesquite), modifierad stärkelse(majs), lök, curry (gurkmeja,
koriander, bockhornsklöver, dillfrö, nejlika, chilipeppar) cayennepepppar, syra(citronsyra), konserveringsmedel E202 och E211.

Nordic Spice AB
Hejargatan 20. 632 29 Eskilstuna
Tel: (vxl) 016-10 86 40.
info@nordicspice.se

Ingredienser i Kryddpaketet:
BBQ select: Salt(40%), lök, paprika, dextrose,
socker, chilipeppar, vitlök, svartpeppar, rosmarin,
syra(citronsyra), cayennepeppar, rapsolja.
Italiensk salladskrydda: Salt(53%), dextrose,
purjolök, vitlök, lök, persilja, maltodextrin, syra
(citronsyra), rapsolja, klumpförebyggande medel
E551, oregano, basilika,dragon.
Persillade: Havssalt(40%), vitlök, persilja, lök,
svartpeppar.
Provencekrydda: Paprikabitar, lök, persilja,
SENAPSFRÖ, vitlök,oregano, basilika, timjan, dragon,
svartpeppar, mejram, rapsolja.
Tacomix: Spiskummin, lök, salt(15%), paprika,
majsstärkelse, koriander, chilipeppar, viltök, svartpeppar, oregano, cayennepeppar.

Marinadpaket
Kryddpaket

Beställningslista 150:-/paket

Säljare:

Summa att betala per kund

Totalt antal paket per kund

Kund + telnr

Totalt antal

