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BBQ DE LUXE 170 g
En exklusiv grillkrydda med fyllig smak.  
Passar till allt som ska grillas/stekas.

BBQ LEMON 170 g  NY 
En fräsch grillkrydda med härlig frisk smak av 
citron. Passar till fläsk/kyckling/nöt/lamm/fisk/
vegetariskt

BBQ CLASSIC RUB 110 g
Modern tolkning av traditionell grillkrydda med 
grov struktur. Passar till allt som ska grillas/stekas.

BBQ HARMONY 160 g
Smak av vitlök, apelsin och kanel.  
Passar till allt som ska grillas/stekas.

BBQ SELECT 160 g
Grillkrydda med fyllig smak.  
Passar till allt som ska grillas/stekas.

CHILLADE 100 g NY
Het variant av den klassiska Persillade.  
Passar till fläsk/kyckling/nöt/fisk/skaldjur/potatis 
i ugn/vegetariskt/kryddsmör/dip

CHILI FLAKES 70 g
Torkade chili flingor som har en het karaktär.
Passar till allt där man vill förhöja smaken.

CHILI/TIMJAN RUB 120 g NY
Het rub där smaken av chili och timjan 
kompletterar varandra. Passar till allt som ska 
grillas/stekas. 

.CITRONDILL 150 g
Smak av dill och citron. Passar till fisk/skaldjur.

CITRONTIMJAN 120 g
Smak av citron och timjan.  
Passar till fisk/fläsk/fågel/potatisrätter.

CITRONPEPPAR 170 g
Smak av citron och peppar.  
Passar till fisk/skaldjur/kyckling/sallad.

CURRY 100 g  
En traditionell Indisk Curry. 
Passar till kyckling/fisk/grönsaksrätter/såser

DRAGON 25 g
Torkade blad av fransk dragon. 
Passar till kyckling/kalv/fisk/sallader/omelett

FAJITAMIX 120 g
Fajitamix utan tillsatt socker.  
Tillagning för 4 portioner:  
Bryn 500 g strimlad kyckling/kött, tillsätt ½ dl 
fajitamix och 1 dl vatten.

FIN CHILIBLANDNING 160 g
Perfekt balanserad kryddblandning med  
mycket smak av chili. 
Passar till fläsk/fågel/nöt/fisk/skaldjur/vegetariskt

FINA FISKENKRYDDA 170 g
Fyllig fiskkrydda med smak av dill.
Passar till fisk/skaldjur/Crème Fraiche.

FIN ÖRTBLANDNING 120 g
Perfekt balanserad örtblandning. 
Passar till lamm/fisk/kryddsmör

FLINGSALT 100 g
Havssalt är naturligt mineralrik och helt fri  
från tillsatser.

FÄRSKRYDDA 120 g
Färdig kryddblandning för köttbullar/  
köttfärslimpa. Blanda 500 g köttfärs, ½ dl  
färskrydda, 1 ägg, 1 dl mjölk.

HOT JAMAICAN RUB 120 g NY
En het kryddblandning med karibiska influenser. 
Passar till fläsk/kyckling/fisk/dressing/rostade 
nötter/potatis

.INDISK KRYDDBLANDNING 125 g NY 
Smak av curry är framträdande.  
Tips! Bas till Indiskgryta 4 personer: 4 msk  
Indisk Kryddblandning, 700 – 800 g protein/ 
vegetariskt, 4-6 dl vätska.

ITALIENSK SALLADSKRYDDA 150 g
Smak av vitlök och örter. Passar till pasta/ 
skaldjur/dressing/potatisrätter/Crème Fraiche.

JAMAICAN JERK 130 g
BBQ krydda som har hög mustig smak med 
undertoner av kanel och nejlika. Passar till allt 
som ska grillas/stekas.

KANEL MALD 95 g
Fin cassiakanel från Indonesien. Cassiakanel är 
bra kanel att använda vid bakning, då den tål  
att bli uppvärmd.

OREGANO 20 g
Oregano från Chile. 
Passar till lamm/pizza/tomaträtter/äggrätter

PAPRIKAPULVER 90 g 
Finmalen röd paprika.

PEPPARMIX 120 g
Smak av svartpeppar och lök. Passar till allt där 
man vill förhöja pepparsmaken.

PERSILLADE 120 g
Smak av vitlök, persilja och medelhavssalt.  
Passar till kött/pasta/potatisrätter/dressing/
kryddsmör.

PROVENCEKRYDDA 60 g
Smak av klassiska örter. Passar till allt där man vill 
förhöja örtsmaken.

RAMSLÖKSKRYDDA 60 g  
Spännande nordiska smaker av ramslök, vitlök, 
lök och citron. Passar till fisk/skaldjur/fågel/
lamm/kalv/fläsk/vegetariska rätter.

STRIPSKRYDDA 140 g NY
Het krydda till strips och potatis i ugn. Passar till 
strips/potatis i ugn/BBQ krydda till allt som ska 
grillas/stekas

.SVARTPEPPAR HEL 110 g
Tellicherry Svartpeppar 
Fin Svartpeppar till pepparkvarnen.

SVARTPEPPAR GROVMALD 85 g
En god Svartpeppar förgyller de flesta maträtter.

TACOMIX 130 g
Tacomix utan tillsatt socker. Tillagning för 4 
portioner: Bryn 400-500g köttfärs, tillsätt ½ dl 
tacomix och 1dl vatten.

TIMJAN 40 g
Smakrik timjan som förhöjer smaken i grytor 
och soppor.

VILTKRYDDA 110 g
Smak av timjan, rosmarin och rosépeppar.  
Passar till vilt/fläsk/nöt/potatisrätter.

VITLÖK HACKAD 120 g
Vitlök förhöjer matens egna smak.

VITLÖKSPEPPAR 110 g
Smak av vitlök och peppar. Passar till allt där 
man vill förhöja vitlök och pepparsmaken.

ÖRT & VITLÖKSKRYDDA 140 g
Smak av örter och vitlök. Passar till allt där man 
vill förhöja ört och vitlökssmaken.

M A R I N A D
8 FLASKOR/FÖRPACKNING

BBQ MARINAD 
Klassisk grillsmak, perfekt balans av sötma och rökighet.  
Passar till fläsk/kyckling/nöt.

CHIPOTLEMARINAD 
Smak av chipotle chili som ger god rökighet och hetta.  
Passar till fläsk/kyckling/nöt/lamm/fisk/skaldjur.

HONEY/GINGERMARINAD 
Smak av honung och ingefära som ger både sötma och hetta. 
Passar till fläsk/kyckling.

PROVENCEMARINAD
Behaglig smak av örter. Passar till fläsk/kyckling/lamm/fisk.

RAMSLÖK/CITRONMARINAD
En smakrik marinad där ramslök och citron bildar en fräsch  
kombination. Passar till kyckling/fläsk/lamm/fisk

RED HOT CHILIMARINAD 
God stark smak för den som vill ha en hetare grillprodukt. 
Passar till fläsk/kyckling/nöt/fisk/skaldjur.

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

TERIYAKIMARINAD 
Har en tydlig sötma och smak av soja och ingefära.  
Passar till fläsk/kyckling/nöt/fisk/skaldjur.

WHISKYMARINAD 
En marinad med fyllig whiskyton. Passar till fläsk/kyckling/nöt.

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

G L A Z E  O C H  S Å S 
8 FLASKOR/FÖRPACKNING

BARBECUE SÅS 
En klassisk BBQ sås med fruktig sötma och en aning rökighet.

HONEY BBQ GLAZE 
Söt smak av honung. Passar som glaze eller kall sås till allt grillat. 

HONEY/CHILI BBQ GLAZE NY
Het variant av den klassiska Honey BBQ Glaze med smak av  
honung och chili. Passar som glaze eller kall sås till allt grillat.

SWEET CHILI BBQ GLAZE 
En glaze med perfekt balans av het chili och härlig sötma. Passar 
som glaze eller kall sås till allt grillat.

SWEET`N SMOKEY BBQ GLAZE 
Söt och rökig smak. Passar som glaze eller kall sås till allt grillat

WHISKY & CHIPOTLE BBQ GLAZE 
Klassisk BBQ sås med en hög smak av whisky.  
Passar till fläsk/fågel/lamm/nöt/vilt/vegetariskt.

S A L S A 
12 BURKAR/FÖRPACKNING

TEX MEX SALSA
God smakrik tomatsalsa, utmärkt till traditionella tacorätter. 
God som en kall sås till BBQ rätter.

S A F F R A N 
25 PÅSAR/FÖRPACKNING

SAFFRAN 0,5 g
Saffran kategori 1 från Iran. Högsta kvalité både vad gäller 
färgvärde och smak.

K RY D D B U R K
12 BURKAR/FÖRPACKNING

VA R U FA K TA

Kryddorna säljs i burk 230 ml, 12/förpackning

Saffran säljs i liten påse 0,5 g/påse, 25/förpackning

Marinad, sås och glaze säljs i 250 ml flaska, 8/förpackning.

Tex Mex Salsa säljs i burk 230 ml, 12/förpackning. 

Våra förpackningar

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

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

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

KONTAKTA VÅR 
SÄLJAVDELNING:
Försäljningschef
Anna Ström Harryson
Tel: 016-10 86 42  
anna.strom@nordicspice.se  

Säljare      
Pia Hammarberg
Tel: 016-10 86 43
pia.hammarberg@nordicspice.se  

Säljare
Robin Asker 
Tel: 016-10 86 45 
robin.asker@nordicspice.se

Web shop Företagskunder:
Shop.nordicspice.se

 Förening/Skolklass försäljning:
klasskryddor.se


