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FRIDAY PRESENT

Fin presentpåse med handtag i naturmaterial. Innehåller en god mousserande smultrondryck, en påse med vita 
chokladlakritsstubbar dvs lakrits dragerad med vit choklad och lakritscrisp,En ask med den klassiska Nickel -

gammeldags blanding, vem blir inte nostalgisk av denna?

Brutto: 139:-



Santa loves candy

Vem älskar inte godis? En härlig gotte påse packat i en fin jutesäck fylld med klassiska AKO gräddkola, 
Punschknappar, En ekologisk läskande cola dryck, Skumtomtekarameller dvs hårda karameller som smakar
skumtomte, Pepparkakskola - hur juligt kan det bli?

Brutto: 249:-



Chokladboxen

3st  Valfria chokladburkar i en svart handsnickrad ask. Perfekt gå bort present eller tack för hjälpen gåva.

Brutto: 269:-



Gift set of 3 sauces.

Perfekta setet för BBQ , grytor eller egentligen vilken maträtt som helst. Setet består av tomatketchup, smoky
chipotle ketchup och en bbq sauce.  Som vanligt bara naturliga smaker.

Brutto: 325:-



Red christmas

Klassisk julröd presentförpackning med fönster. Denna är fylld med träull i botten samt lite blandade godsaker 
till skafferiet som alltid är användbara. I detta paket får du: Dijon senap på tub som inte bara är en läcker 
förpackning utan också ekologisk och fantastiskt god smak, En burk med sardiner inlagda i olivolja, Örtsalt - det 
perfekta saltet till fisken, kycklingen, salladen, köttet etc, ES1010 Olivolja 250ml, fantastisk olivolja som är en 
bra vardagsolja att både steka i men också till sallader och andra rätter.

Brutto: 325:-



Giftset om 4st sardinburkar

Om du vill prova dig fram vilken som är din favorit sardin från NURI så är detta det optimala setet. Innehåller: 
1st burk sardiner i olivolja, 1st burk med kryddade sardiner i olivolja, 1st burk med sardiner i tomatsås, 1st burk 
med kryddade sardiner i tomatsås

Brutto: 329:-



Bake and make

Hej tomtegubbar slå i glassen och låt oss lustiga vara…Sätt på lite julmusik , häll upp lite glögg och skapa ditt 
egna pepparkakshus eller pepparkakor med detta härliga set. Setet kommer packat i fin trälåda med träull i 
botten, en pepparkaksdeg färdig att kavla ut, två pepparkaksmått i rostrfritt stål (blandade motiv), En god 
knaprig chokladkaka med mörk choklad och utan tilllsatt socker och med havssalt på topppen, En frisk 
äppleglögg som man inte behöver värma om man inte vill utan kan snarare servera kyld, Ett svart 
krögarförkläde i bomull med ficka framtill. 

Brutto: 369:-



Hot sauce challange

Är du tillräckligt modig att anta denna sås utmaning? Perfekt! 

Vi har valt ut 5st av våra favorit såser som alla har en hetta av rang!

Bästa setet att testa sig fram är att testa med kycklingvingar genom att dränka dem i sås.

Det medföljer även en favorit på recept på just kycklingvingar 

Tillsammans med mer information om varje sås. Setet innehåller.Habanero ketchup, habanero hot sauce, 
buffalo hot sauce, sriracha chili sauce, original hot sauce

Brutto: 399:-



Fredagslådan

VILKEN FEST LÅDA! Fin trälåda med lock och svarta läderdetaljer. Denna kommer packad med träull i botten. I 
lådan finner du 3 olika tonics med tre olika smaker, Grissini pinnar från Sal de Ibiza - klassiska grissini men med 
havvsalt på, 45 grams chipspåse från Sal de Ibiza - lättsaltade chips när dom är som bäst, Ölkorvar 200gram -
kallrökta och mustiga och kryddade med chili och vitlök. 

Brutto: 399:-



Pasta in the Italian way

Italienarna är oslagbara på mat och framförallt pasta! Detta setet är klart för att få en färdig Ragu de bolognese
med pappardelle pasta men självklart kan man ju använda varje ingrediens var och en för sig. Setet är packat i 
vår klimatlåda som är 100% klimatsmart och med träull i botten. Man får ett paket med pappardelle äggpasta 
direkt från Italien som har mycket struktur pga utav den långa torktiden vilket gör att den bättre fångar upp 
smakerna i såsen. Såsen är en Bolognese Ragu som är färdig och framställd på riktiga produkter och med en bra 
balans mellan nöt och fläskkött; värm såsen försiktigt i en stekpanna och när pastan har någon minut kvar 
blanda även ner den i stekpannan, du får också med en fantastik olivolja 250ml es1010 som häller över pastan 
för en final touch samt bordssalt från Sal de ibiza -det renaste och godaste saltet som bara smälter på maten, 
till detta så får du en svart pastaslev för att kunna servera.

Brutto: 399:-



Hoho

Bra julklapp där du håller dig inom gåvogränsen och där du dessutom är med och bidrar till Röda korsets viktiga 
arbete . För varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset.. Denna fina trälåda med lock och fina läderdetaljer 
innehåller knäckebröd gjort på sesam, lin och solrosfrön, en julmust från Apotekarnas, vardagsolivoljan från 
Esporao 250ml - perfekt till allt, rödvinsvinäger 250ml från Esporao - perfekt till sallader, såser, grytor med 
mera, Mousserande äpplecider, En påse med lakrits dragerad med vit choklad och lakritscrisp. 

Brutto: 445:-



Christmas holiday

En jutesäck kommer packat med: Härlig äppleglögg som du med fördel serverar kall, Ekologiskt och gårdsrostat
kaffe 150gram malet, Mörk chokladkaka utan tillsatt socker och med havssalt på toppen, Balsamvinäger white 
label från Sapore i Modena - perfekt på sallad, såser med mera, Tomteskumskarameller - tänk er smaken av
tomteskum fast i karamellformat, En påse med lakrits dragerad med mjölkchoklad, havssalt och med smak av
kola.

Brutto: 445:-



Experience box

PRESENTBOX bestående av 2 oljor, en mild och en lite pepprigare i smaken samt en rödvinsvinäger. Perfekt set 
för att lyckas i köket.

Brutto: 445:-



Organic set sapore

Perfekta setet till bordet. En olivolja, en vit balsamvinäger condimento och en balsamvinäger aceto. Alla 
tillverkade på 100% Italienska ingredienser som är helt ekologiska och framtagna på ett hållbart sätt.

Brutto: 649:-



Set the table

Dukningen är minst lika viktig till julen som själva maten och drycken. I denna tomtesäck får man både och! 
Den är fylld med: Julduk i klassiskt rödrandigt mönster, härlig äppleglögg som du bäst serverar kyld, 150gram 
malet ekologiskt och gårdsrostat kaffe, Svart ekologiskt klassiskt morgonte; English breakfast, Julmust från 
apotekarnas, Rostad hasselnöt dragerad med mjölkchoklad utan tillsatt socker, Pepparkakor från Nyåkers, 
Klassiska akogräddkola, Mandelbiscotti, En kallrökt och syrlig korv

Brutto: 699:-



Homechef

Detta är set är precis som namnet antyder - ett set för den kräsne hemmakocken. Det medföljer även ett 
recept om man vill ha lite hjälp på traven. Dessutom bidrar man i Röda korsets viktiga arbete. För varje såld 
låda skänker vi 15kr till Röda Korset. Setet kommer packat i en fin trälåda med lock och svarta trädetaljer. Man 
får ett svart krögarförkläde i bomull, En hamburgersås från sauceshop gjord på bara naturliga ingredienser, 
Ekologisk svartpeppar och himalayasalt med kvarnverk upptill - salt och peppar behövs till alla rätter, En 
ekologisk chilipasta på tub för att hotta upp även vilken rätt som helst, En burk sardiner i olivolja, Olja och 
vinäger 250ml från Esporao, En smoky chipolte ketchup - en rökig variant som funkar till allt, ÄggTagitelle från 
Italien med extra mycket struktur. Låt det väl smakas!

Brutto: 999:-



King of pizza

Ingen har väl undgått trenden med att göra egen pizza hemma, oavsett årstid! Med detta set så är din 
pizzakväll räddad. Allt kommer packat i en trevlig stor trälåda med träull i botten. Förutom en keramisk 
pizzasten som skapar en krispig och god pizza så får du även med ett ställ så du enkelt kan förflytta stenen samt 
enkelt servera. Det medföljer också en pizzaskärare, Ekologisk bruschetta blandning som du kan blanda med 
vatten och låta svälla och använda som pizza sås, ES1010 olivolja 250ml - perfekt till både pizzadeg eller att 
ringla över pizzan, 1 burk kryddade sardiner i olivolja - har ni inte testat sardiner på pizza innan så gör det, 
Balsampärlor från Sapore - perfekt att dekorera pizzan med efter tillagning - passar extra bra till pizzor med 
parmaskinka och ruccola, Ett örtsalt, En tomatketchup från sauceshop utan tillsatser - funkar också denna bra 
som pizzasås, Två ekologiska sodor; en med smak av rabarber och en med smak av citron. 

Brutto: 1299:-



Eko forever 2.0

Vi måste tänka på och värna om miljön. Detta setet är bara fyllt med ekologiska produkter som gör att det 
smakar extra gott samtidigt som man gör gott. Stor trälåda med träull i botten. Ekologisk vinäger från Sapore, 
Ekologisk condimento vinäger från Sapore,  Bruschetta bladning i färdig kryddkvarn, Galega olivolja 500ml från 
Esporao, Tre ekologiska sodor; en med smak av Rabarber, en med smak av Citron och en Cola smak, Ekologiskt 
örtsalt , Klassiskt English breakfast te,  Ekologiskt och gårdsrostat kaffe 150gram malet, Rödvinsvinäger från 
Esporao 500ml, Plantbased mayonäs - på tub och du kommer vilja ha den till allt, Grönpeppar med kryddkvarn 
upptill, Dijonsenap på tub. Förutom att värna om miljön så bidrar du genom att köpa denna lådan till Röda 
korsets viktiga arbete. För varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset.

Brutto: 1499:-



Size does matter

Vem hade inte blivit överlycklig över denna välfyllda korg? Här får du lite av allt. Man får: Olja 500ml och 
vinäger 250ml från Esporao, White label balsamvinäger från Sapore, Vit condimento vinäger från Sapore, En 
burk sardiner i tomatsås och en burk i olivolja, Rött ekologiskt te med smak av papaya/lime, Ekologiskt kaffe 
"Rimfrost" 250gram malet, Ekologisk grönpeppar som kommer med färdig kvarn upptill, Blomsterströssel som 
piffar upp, Mandelbiscotti - den perfekt skorpan till fikat, Tre olika tonics - alla tillverkade i Sverige och med 
unika smaker, Tre olika ekologiska sodor - en med smak av rabarber, en med smak av citron, en med smak av 
cola, En burk med romrussin - russin dragerad med mörk choklad, mjölkchoklad, vit choklad och med smak av 
rom, Ljuschokladkaka utan tillsatt socker och med havssalt på toppen, Sriracha sås - en kryddstark sås utan 
tillsatser, Ekologisk dijonsenap på tub, Äggtaglitelle från Italien, Salt med örtsmak från Sal de Ibiza, Chips 
45gram lättsaltade från Sal de ibiza.

Brutto: 1999:-


