NYHETER!

vår/sommar 2021
FIN CHILIBLANDNING

Perfekt balanserad kryddblandning med mycket smak av
chili. Utmärkt som både BBQ krydda och som bas till grytor,
se recept på nästa sida.
Passar till fläsk/fågel/nöt/fisk/skaldjur/vegetariskt/
kryddsmör/dip

FIN ÖRTBLANDNING

En perfekt krydda till lax och lamm. En mängd örter ger denna
krydda sin speciella smak och karaktär. Strukturen är finmald.
Passar till fläsk/fågel/lamm/fisk/skaldjur/kryddsmör

HONEY/CHILI BBQ GLAZE

En hetare variant av den klassiska Honungsgrillsåsen. Penslas
på i slutskedet av grillningen. Passar till allt grillat och mycket
god som kall sås.

WHISKYMARINAD

Whiskyn i marinaden ger en spännande smak på de
grillade produkterna.
Passar till fläsk/fågel/nöt
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Örtkryddade Lammracks

Räkna ca 3–4 lammkotletter/person
Krydda hela lammracks rikligt med Fin Örtblandning.
Grilla hela lammracks till önskad innertemperatur.
Ca 56° - 58°medium/lätt rosa
Ca 60° - 65° genomstekt
Serveras med klyftpotatis, grönsallad och kryddsmör

Chiligryta

1 Kg lövskuret nötinnanlår
½ dl Fin Chiliblandning
2 gula lökar
2 dl rött vin
2 dl vatten
2 dl grädde

Örtsmör

Krydda köttet med Fin Chiliblandning, skär löken i bitar.
Stek upp köttet och löken. Tillsätt vin och vatten. Koka upp
och låt sjuda i ca 30 min.Tillsätt grädden och smaka av med
salt och peppar.

Chilismör

Servera med valfritt tillbehör (potatis/ris/bulgur) och
grönsallad.

2 msk Fin Örtblandning
100 g smör

2 msk Fin Chiliblandning
100 g smör

Chilidip

1,5 msk Fin Chiliblandning
3 dl gräddfil

bli kund i vår webshop
besök oss här shop.nordicspice.se

HÅLL DIG UPPDATERAD MED
NYHETER OCH TIPS, FÖLJ OSS PÅ:

Kvalitetskryddor tillverkade med kärlek och lång erfarenhet.

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 FSSC22000,
vilket innebär att den interna och externa revisionen alltid är nummer ett i vårt kvalitetsarbete.

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

