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Olivolja



Våra extra virgin olivoljor kommer från Portugals största 
vin- och oljeproducent; Herdade do Esporão. Med 
sina 691,9 hektar vinrankor, olivträd och andra grödor 
utgör de en av de mest välkända och välrenommerade 
producenterna runt Medelhavet. Ledordet har sedan start 
varit kvalité , alltifrån skördeprocessen till den snabba 
transporten till pressarna i små boxar för att undvika 
fermentering eller krossade oliver. I fabriken väljs och 
separeras oliverna efter sort och kvalité. Efter oliverna 
har vägts, tvättats och malts är det otroligt viktigt att 
begränsa olivernas kontakt med luft för att undvika 
oxidation. Olivpastan som bildats slungas mjuk vid låg 
temperatur (som högst 27 grader) för att säkerställa 
att arom och smaker upprätthålls, därefter extraheras 
oljan snabbt. De använder ekologiska samt horisontella 

centrifuger som begränsar produktionen av spillvatten 
och som är utrustade med automatisk rengöring som 
säkerställer att processen är helt hygienisk.

I detta skede är Esporão olivolja redo att lagras i 22 000 
och 55 000 liter isolerade tankar, i väntan på den sista 
fasen som består av att skapa olika blandningar av extra 
virgin innan tappning.

Idag produceras 6 st olika sorters olivolja samt en 
rödvinsvinäger. Samtliga har blivit nominerade och även 
vunnit priser som världens bästa olivolja. Det finns en 
olja för varje tillfälle. Vårt koncept är att aldrig tumma på 
kvalité när det gäller olivolja.

Det är stor skillnad på kvalité på olivoljor du hittar i 
butikerna. Det gäller att lära sig vilka som är bra. Det som 
skiljer de dåliga från de bra är bland annat innehållet av 
antioxidanter och vitaminer. Olivolja av god kvalité smakar 
också mycket mer och priset är därför något högre.

Olivolja kan indelas i tre kategorier: 
Flaskor märkta med endast olivolja är av den lägsta 
kvaliteten. Denna typ innehåller nästan bara raffinerad 
olja,  vilket betyder att råvaran värmebehandlas kemiskt 
före pressningen. Detta innebär att man kan utvinna en 
större mängd olja, men den tappar samtidigt mycket i 
smak och vitamin- och antioxidanthalten minskar kraftigt.

Virgin olivolja (jungfruolivolja) framställs genom 
kallpressning. Kvaliteten är sämre än extra virgin, främst 
på grund av att pressningen sker i flera omgångar. Virgin 
olivolja kan ha upp till tre procent syreinnehåll.

Extra virgin olivolja (extra jungfruolivolja) är det klart 
bästa alternativet. För att olivoljan ska få kallas extra 
virgin måste den komma från den första olivpressningen 
och uteslutande vara kallpressad. Det vill säga att själva 
pressningen utförs i en miljö under 28 grader. Extra virgin 
olivolja har mindre än 0,8 procent syreinnehåll. Färgen 
är oftast kraftigt gulgrön och den är rik på smak, arom, 
antioxidanter och vitaminer.

varför olivolja?



Rå broccolipesto
Vill du ha en nyttig, enkel och framförallt god pesto ska du 
prova denna med broccoli som bas. Jätte god att servera med 
tortillas men fungerar även utmärkt som tillbehör till fisk eller 
pasta.

Detta behöver du: 
1 ½ dl solroskärnor
250 gram rå broccoli
1 viltöksklyfta
ca 3 dl Galega olivolja
salt
IN10SE Svalka svartpeppar
(rivet citronskal)

Gör så här:
Mixa broccoli tillsammans med solroskärnorna. Tillsätt 
olivoljan och en pressad vitlöksklyfta. Smaka av med salt och 
peppar och eventuellt lite citronskal. Voila! Klart.



DAGLIG ANVÄNDNING DAGLIG ANVÄNDNING DAGLIG ANVÄNDNING

PREMIUMPREMIUMPREMIUM

GÅVOFÖRPACKNING GÅVOFÖRPACKNING GÅVOFÖRPACKNING GÅVOFÖRPACKNING

PREMIUM

ESPORÃO ”ORGANIC / BIO”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”ORGANIC / BIO”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”AZEITE”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”SELECÇÃO”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”SELECÇÃO”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO”D.O.P. NORTE ALENTEJANO”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”GALEGA”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”GALEGA”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

HERDADE DO ESPORÃO ”VINEGAR”
RÖDVINSVINÄGER

ESPORÃO ”CORDOVIL”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ESPORÃO ”CORDOVIL”
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

250 ml • ES1002 • 125:- 
500 ml • ES1003 • 219:- 
3000 ml • ES1004 • 875:-

500 ml • ES1023 • 249:-

500 ml • ES1008 • 175:- 250 ml • ES1010 • 99:-
500 ml • ES1011 • 175:-

500 ml • ES1001 • 219:-

500 ml • ES1024 • 249:-

500 ml • ES1005 • 219:-

500 ml • ES1021 • 249:-

250 ml • ES1016 • 89:-
500 ml • ES1015 • 135:-

500 ml • ES1006 • 219:-

500 ml • ES1022 • 249:-

Perfekt för ångade eller grillade 
grönsaker, pastarätter, fisk samt alla 
typer av sallad.

Perfekt för ångade eller grillade 
grönsaker, pastarätter, fisk samt alla 
typer av sallad.

Passar bra till bakade rätter men även till 
rätter som är milda i smaken.

Passar bra till exempel gaspacho, 
choklad och ångade grönsaker.

Passar bra till exempel gaspacho, 
choklad och ångade grönsaker.

Passar bra till grillat, soppor, smörgåsar 
och sallader.

Passar bra till fruktsallad, grillad ananas, 
ångade grönsaker, samt efterrätter 
såsom glass.

Passar bra till fruktsallad, grillad ananas, 
ångade grönsaker, samt efterrätter 
såsom glass.

Passar bra till sallader, i eller till såser samt 
grillade rätter.

Passar bra till sallader, soppor och bröd.

Passar bra till sallader, soppor och bröd.





Vi vill skapa en mer hållbar värld med naturliga och ekologiska råvaror. 
Att skapa det som gör varje måltid till något extra - som både är 

ekologiskt och miljövänligt med ett yttre som du alltid vill ha framme. 
Väljer du en noga utvald smakupplevelse från In10se bidrar du till en 

mer hållbar värld. Vi tror på kvalité framför kvantitet.

Vi tummar aldrig på kvalité och vi arbetar ständigt efter 
att hitta och lansera produkter med våra värdeord som 
grund. Produkterna utvärderas löpande  och vi vill alltid 
välja de bästa råvarorna för att du ska få den bästa 
upplevelsen, det betyder att vi aldrig kommer att vara 
billigast, men vår princip är att värdet av varje produkt 
alltid ska vara högre än priset.

Ekologiska råvaror växer i riktig jord och i sin egen takt, 
utan att bli stressade av konstgödsel eller kemiska 
bekämpningsmedel. Detta gör att de utvecklar goda, 
naturliga och höga smaker, och därför behövs inga 
konstgjorda tillsatser eller smaksättare när man tillagar 
och äter dem.

Vår strävan är att alla råvaror vi använder ska vara 
ekologiska. För att ytterligare visa vår respekt för 
naturen väljer vi att namnge alla produkter efter naturliga 
fenomen.

Välkommen till vår värld!
IN10SE’s värdeord:

- Ekologiskt

- Svensk producerat

- Hållbart

- Tryggt



Kryd dor
IN10SE kryddor är 
ekologiska och vi har valt de 
kryddor vi tycker ska finnas 
i varje hem. En peppar, en 
saltmix, en pastamix (för 
vem älskar inte pasta), en 
grillmix samt lite citrongräs 
som är en spännande och 
exotisk krydda.

I vår kryddserie har vi också lagt 
in vårt vackra blomsterströssel 
som är en perfekt ersättning för 
vanligt strössel, eller egentligen 
som dekoration till vilket bakverk 
eller maträtt som helst. Ätbart och 
supersnyggt. Perfekt present.

EKOLOGISKT ÖRTSALT
HAGEL

EKOLOGISKT FLAMING HOT
MOLN

EKOLOGISKT CITRONGRÄS
SKUGGA

EKOLOGISKT SVARTPEPPAR
VIND

EKOLOGISKT PASTAKRYDDA
SVALKA

BLOMSTESTRÖSSEL
SOLSKEN

IN2005 • 75 g • 89:- 

IN2008 • 75 g • 89:- 

IN2009 • 15 g • 89:- IN2006 • 70 g • 89:-

IN2007 • 40 g • 89:-
IN2004 • 15 g • 69:-

Perfekt örtsalt som passar till det mesta 
såsom sallader, soppor, grytor, örtsmör 
eller varför inte i en dippsås? Innehåller 
havsalt, rosmarin, oregano, timjan, 
basilika, vitlök och peppar.

Färdig mix, perfekt till framförallt 
kött och annat grillat. Innehåller 
chili, peppar, salt, paprika och vitlök.

Fräscht med citrongräs till kött, 
fisk, fågel eller i sallader.

Alla rätter mår bra av lite svartpeppar. 
Helst nymald på hela korn.

Färdig blandning, perfekt för pasta. 
Vem älskar inte pasta? Innehåller: Lök, 
vitlök, tomater, persilja, timjan, peppar, 
rosmarin, basilika och oregano.

Blomsterströssel är en blandning av ätbara 
blommor bestående av rosblad, blå malva, 
ringblommor, solros och blåklint.

ÖRTSALT CITRONGRÄS SVARTPEPPAR

CHILIFLAKES PASTAKRYDDA

blomsterströssel



Te
Vi har valt att jobba med ekologiskt te med spännande 

smaker. Vi har som grund valt ut tre olika sorter. Ett svart, 
ett rött och ett grönt. Alla spännande på sitt sätt.

EKOLOGISKT SVART TE LAPSANG
ÅSKA

EKOLOGISKT RÖTT TE
SKYMNING

EKOLOGISKT GRÖNT TE MATCHA
DIS

IN2002 • 50 g • 125:- 

IN2001 • 80 g • 125:-

IN2003 • 35 g • 155:-

Lapsang Souchong är ett rökt te som 
ursprungligen kommer från Kina. 
Lapsang röks över brinnande tallved som 
ger den sin unika rökta smak.

Te med smak av naturlig maracuya och 
vild jordgubbe

Matcha är ett grönt te som är fullproppad 
med antioxidanter och väldigt nyttigt. 
Matcha är torkade och fint pulveriserade 
gröna teblad som inte silas bort vid 
tillredning och därmed får man i sig alla 
ämnen utan att något kasseras.

SVART TE RÖTT TE

GRÖNT TE



Kaffe
IN10SE kaffe rostas i liten skala 
på omsorgsfullt utvalda bönor 
av ett rosteri i Småland. Vårt mål 
är att kaffet ska bli en riktigt 
smakupplevelse oavsett om du är en 
hängiven konnässör, eller bara gillar 
att dricka kaffe helt enkelt.



ARABICA BRYGGKAFFE
MORGONBRIS

ARABICA BÖNOR
MORGONBRIS

ARABICA BRYGGKAFFE
DAGG

ARABICA BÖNOR
DAGG

ARABICA BRYGGKAFFE
RIMFROST

ARABICA BÖNOR
RIMFROST

IN1003 • 250 g • 85:- 

IN1006 • 250 g • 85:-

IN1002 • 250 g • 85:-

IN1005 • 250 g • 85:-

IN1001 • 250 g • 85:-

IN1004 • 250 g • 85:-

Kaffe från Mexiko Berilo med fin syra, 
bra balans och med inslag av nötter. En 
riktig kaffeupplevelse som hjälper dig att 
vakna till liv på morgonen.

Kaffe från Mexiko Berilo med fin syra, 
bra balans och med inslag av nötter. En 
riktig kaffeupplevelse som hjälper dig att 
vakna till liv på morgonen.

Lika tydligt som du ser daggen i gräset 
så är denna Guatemala Finca Bourbon 
tydlig i sin smak av choklad och nöt men 
är mild i smaken med rund kropp.

Lika tydligt som du ser daggen i gräset 
så är denna Guatemala Finca Bourbon 
tydlig i sin smak av choklad och nöt men 
är mild i smaken med rund kropp.

Med inslag från Brasilien, Peru och 
Honduras får du här ett kraftigt kaffe 
som ger dig en snäll rund kropp med 
smak av choklad och nötter.

Med inslag från Brasilien, Peru och 
Honduras får du här ett kraftigt kaffe 
som ger dig en snäll rund kropp med 
smak av choklad och nötter.

MALET BRYGGKAFFE

HELA BÖNORHELA BÖNORHELA BÖNOR

MALET BRYGGKAFFEMALET BRYGGKAFFE



ÄPPLEGLÖGG
NORRSKEN

ÄPPLECIDER
SOLUPPGÅNG

IN4001 • 50 cl • 79:- IN4002 • 33 cl • 29:-

En trevlig, traditionell och alkoholfri 
glögg. Kryddad med mustade äpplen. 
Avnjutes bäst kyld eller försiktigt värmd.

Frisk, syrlig, välsmakande och 
mousserande cider som avnjutes 
allra bäst väl kyld.

LÄTTGLÖGG

MOUSSERANDE

Dryck
IN10SE mousserande äpplecider och alkoholfri glögg 

framställs av lokalt odlade äpplen.



ditt egna varumärke

Sätt din egen prägel och bli unik!

Många väljer att vilja sätta sin egen prägel på 
våra produkter, något som vi gärna hjälper 
till med.  Tillsammans arbetar vi fram ett 
idékoncept med målsättningen att täcka dina 
förutsättningar och behov.

Efter detta finslipar vi detaljerna kring 
erbjudandet med allt från produktutveckling till 
paketering och slutleverans. På alla varor från 
IN10SE’s sortiment kan du redan vid beställning 
från 50 st göra produkten unik för dig. Detta 
gäller både etiketter samt innehåll, du väljer 
själv om du vill profilera med logo eller eget 
budskap.

Här ser du ett axplock på hur vi kan profilera 
några av våra produkter unika för dig. 

Prisexempel: 

Egen etikett 50 st  15 kr 
 100 st  11 kr 
 500 st  8 kr 
 1000 st  7 kr

Startkostnad  500 kr

våra certifieringar



presentset
GRÖNA VALET

PRESENTSET
SUPERFOOD SET

IN7005 • 399:-

Innehåller: Olivolja Organic Bio 250 ml, 
Kokosvatten Renée Voltaire 150 ml, Kombucha 
Renée Voltaire 275 ml, Dis Matcha grönt te 35 g 
och Ginger Chew Renée Voltaire 120 g. 
Mått på låda: 25x21x13 cm.



Svårt att välja? Vi har skapat 10 unika set i olika prisklasser 
som är trevliga gåvor. Passar perfekt som julklapp, 

sommargåva, studentpresent, till bemärkelsedagen eller 
varför inte bara för att visa uppskattning?

Förpackningarna är noga utvalda och kan återanvändas, 
till exempel till förvaring. 

PRESENTSET
BECAUSE YOU’RE WORTH IT

PRESENTSET
SURVIVAL KIT

IN7002 • 249:-

IN7008 • 149:-

Innehåller: Olivolja Aziete 250 ml, Glögg 50 cl 
och Rimfrost 250 g malet bryggkaffe. 
Mått på box: 22x15x6 cm.

Innehåller: Salamisnacks 25 g, Olivolja 
Aziete 250 ml och Cider 33 cl. 
Mått på box: 22x15x6 cm.

PASSAR DE FLESTA

FIKA

DET NÖDVÄNDIGASTE

PRESENTSET
ALWAYS FIKA

IN7004 • 329:-

Innehåller: Choklas Renée Voltaire 100 g, 
Morgonbris 250 g malet bryggkaffe och 
Åska svart te Lapsang 50 g.
Mått på box: 22x15x6 cm.

LILLA JULKLAPPSLÅDAN

PRESENTSET
SIMPLE BUT BEST

IN7007 • 179:-

Innehåller: Rimfrost 250 g malet 
bryggkaffe och Olivolja Aziete 250 ml. 
Mått på box: 22x15x6 cm.

Det är roligare att ge än att få!



LYXKORGEN

PRESENTSET
THE MORE THE MERRIER

IN7003 • 999:-

Innehåller: Rimfrost 250 g malet bryggkaffe, Gränna Knäcke 250 g, Glögg 50 cl, 
Olivolja Seleccao 500 ml, Vinäger 500 ml, 2 st Cider 33 cl, Pesto Genovese 130 g, 
Pasta Bucanti 500 g, Zeta Grissini 125 g, Rött te Skymning 80 g, Hagel örtsalt 75 g, 
4 st Marmelad 28 g, 2 st Salamisnacks 25 g och Fuetsticks 150 g.
Mått på lådan: 44x37x21 cm.



PASTA

STORA JULKLAPPSTIPSET

OLIVOLJA & VINÄGER
3 SORTERS OLIVOLJA

PRESENTSET
WE LOVE PASTA

PRESENTSET
EXPERIENCE BOX

PRESENTSET
FOR SOMEONE YOU LOVE

PRESENTSET
OIL AND VINEGAR TASTING SET

IN7006 • 299:-

ES1020 • 3x250 ml• 379:-

IN7001 • 399:- 

ES1025 • 299:-

Innehåller: Olivolja Aziete 250 ml, Svalka 
pastamix 40 g, Pesto Genovese 130 g 
och Pasta Bucanti 500 g.
Mått på box: 32x22x8,5 cm.

Presentbox bestående av galega, cordovil 
och bio. Tre oljor som skiljer sig i smaken 
från väldigt mild till mer pepprig. Vilket blir 
ett perfekt kit med oljor för olika tillfällen.

Innehåller: Dagg 250 g malet bryggkaffe, 
Gränna knäcke 250 g, Glögg 50 cl, Olivolja 
Aziete 250 ml och Vinäger 500 ml.
Mått på låda: 35x25x13 cm.

Ett presentset bestående av en 500 ml 
rödvinsvinäger, 500 ml olivolja bio samt 
en provtallrik i keramik.

Inslagning i presentpapper 20 kr.
Självklart är vi flexibla till innehållet i presentseten och kan anpassa efter ditt 

önskemål och behov. Gäller från minst 20 st.




