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23. Diverse Matberedningar, konserver & Inläggningar:
60090

AGAR AGAR………………

EKO…………………..15 x 30 g ………………

Tyskland

KHOISANAgar agar-pulver* (från ekologisk rödalg). *Ekologisk ingrediens .

80 821

BAKPULVER ......................... EKO ............... 4 x 80 g

Europeiska Unionen

URTEKRAM Vindruvssaftkoncentrat*, majsstärkelse*, natriumbikarbonat. * = Ekologisk.

120 001 ANANASBITAR……………… KRAV …………………..12 x 340 g ………………Sri Lanka
KUNG MARKATTA Ananas* (59%), ananasjuice*. Ananas, ananasjuice:
Fairtrade-certifierad ingrediens från Fairtrade- producenter. Totalt 100 %.* = KRAV,

671 403 CITRONJUICE....................... KRAV ............... 6 x 1 L ........................

Italien

LA BIO IDEA Citronjuice 100 %.

110 803 VEG.BULJONG ..................... EKO………………..6 x 250 g ...............

Tillverkning Tyskland

RAPUNZEL Havssalt,rårismjöl*, grönsaker* 11% (lök*, morötter* 3.4%, rostad lök*, palsternacka*)
jästextrakt*, solrosolja*, gurkmeja*, persilja*, muskotblomma*, peppar*, lagerblad* , libbsticksblad*,
*= ekologisk certifierad ingrediens

110 804 VEG.BULJONG ..................... EKO ..................... 4 kg ........................

Tillverkning Tyskland

RAPUNZEL Havssalt,rårismjöl*, grönsaker* 11% (lök*, morötter* 3.4%, rostad lök*, palsternacka*)
jästextrakt*, solrosolja*, gurkmeja*, persilja*, muskotblomma*, peppar*, lagerblad* , libbsticksblad*,
*= ekologisk certifierad ingrediens

601 412 GRÖNSAKSBULJ. tärningar .. ……..EKO…………15x(6x11g)………………

Tillverkning Tyskland

Kung Markatta. Havssalt (48,8%), sheasmör ** (21,4%), majsstärkelse ** (11,9%),glukossirap **
(4,5%), koncentrerad grönsaks juice ** (SELLERI **, morot **, lök **) [2,7%], morot ** (2,4%),
purjolök ** (2,1%), lök ** (1,5%), solrosolja ** (1,2%), jästextrakt ** (1,2%), kryddor ** (0 , 5%),
vitlök ** (0,5%), örter ** (innehållande SELLERI**) [0,5%], SELLERI ** (0,40%), palsternacka **
(0,2%), tomat ** (0,1%) 6 buljongtärningar. 1 tärning = ½ liter färdig buljong. ** = EU – ekologisk

601 411 KYCKLINGBULJONG tärningar…… EKO……………15x(6x11g)…….……

Tillverkning Tyskland

Kung Markatta Havssalt, sheasmör**, majsstärkelse**, kycklingköttpulver** (5,7%), Kycklingfett**
(4,8%), rostad lök **, jästextrakt ** , koncentrerad grönsaksjuice ** (morot **, lök **) , SELLERI**,
karamelliserat socker ** , gurkmeja **, libbstickeblad **, vitlök **, koriander frön **, rosmarin **,
pumpa **, libbstickablad**, solrosolja **, fänkålsfrön **.
6 buljongtärningar. 1 tärning = ½ liter färdig buljong. ** = EU - ekologisk

601 413 KÖTTBULJONG tärningar…………. EKO…………..15x(6x11g)………

Tillverknig Tyskland

Kung Markatta Havssalt, sheasmör**, majsstärkelse**, tomat**, rostad lök **, SELLERI**,
nötkött pulver ** (2,7%), jästextrakt **, gurkmeja **, libbsticka blad **, vitlök **, peppar **.
6 buljongtärningar. 1 tärning = ½ liter färdig buljong. ** = EU - ekologisk
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50057

GRÖNSAKSFOND….………….EKO …………………….6 x 1 l

Ursprung

Tillverkning Belgien

BONG TOUCH OF TASTE Grönsaker* (lök*, morot*, purjolök*), salt,
vatten, naturliga aromer, majsstärkelse*, syra: mjölksyra. Salthalt i utspädd
fond är < 0,5 %. * = Ekologiska ingredienser från EU/icke-EU-jordbruk.

50056

KYCKLINGFOND ….……..EKO………………………6 x 1 l

Tillverkning Belgien

BONG TOUCH OF TASTE Vatten, kycklingbuljong* (vatten, kyckling*),
salt, naturliga aromer, rörsocker*, majsstärkelse*, syra: mjölksyra.
Salthalt i utspädd fond är < 0,5 %. * = Ekologisk ingrediens från EU/icke-EU-jordbruk.

50058

KÖTTFOND….…………….EKO..…………………...6 x 1 l

Tillverkning Belgien

BONG TOUCH OF TASTE Vatten, köttbuljong* (vatten, nötkött*), salt,
naturliga aromer, rörsocker*, majsstärkelse*, tomatpulver*, syra: mjölksyra.
Salthalt i utspädd fond är 0,5 %. * = Ekologisk ingrediens från EU/icke-EU-jordbruk.

77 727

OLIVER Halkidiki Gröna urkärnade……EKO…………10 x 290 g

Grekland

FONTANA Vatten, urkärnade Halkidikioliver* (44,8%), vinäger*, havssalt,
surhetsreglerande medel: citronsyra. *=ekologisk produkt

77 049

OLIVER Halkidiki Gröna urkärnade…….EKO……………..2,3 kg

Grekland

FONTANA Urkärnade oliver av sorten Halkidiki*(58,7%) , vatten ,havssalt,
surhetsreglerande medel: citronsyra, antioxidationsmedel: askorbinsyra,
*=ekologisk produkt. pastöriserad produkt

66 386

OLIVER Kalamata Svarta med kärna…EKO…………6 x 360 g

Grekland

SOIL. Oliver, vatten, rödvinsvinäger, jungfruolivolja, salt.

66 356

OLIVER Kalamata Svarta urkärnade…..EKO……………….2 kg

Grekland

SUNITA Kalomomoliver*, havssalt, vitvinsvinäger*, konserveringsmedel (mjölksyra),
kallpressad olivolja*, * Ekologisk ingrediens

77 048

OLIVER Kalamata urkärnade………......EKO………….2,3 kg

Grekland

FONTANA Urkärnade Kalamonoliver* (58,7%), vatten, vinäger*, havssalt
. *=Ekologisk produkt. Pastöriserad produkt.

77 722

OLIVER Kalamata urkärnade ……….EKO……………10 x 290 g

Grekland

FONTANA Vatten, urkärnade Kalamonoliver (44,8%), vinäger, havssalt, olivolja.
OBS! Maskinellt urkärnade. Kan innehålla kärnor eller kärnrester.
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MAJSKORN ........................... EKO………………………….6 x 350 g

Ursprung

Nederländerna

BIONOVA majs (59,6%), vatten (39,7%), havssalt (0,6%), citronsaft (0,1%).

103431

MAJSKORN tetra………………EKO ……………………….16x380 g
GoGREEN Majs*, vatten, salt, antioxidationsmedel (E300). *Ekologisk ingrediens .

735 012 SMÖRGÅSGURKA ................ KRAV………………………..12 x 715 g

Italien

Sverige

FELIX. Skivad svensk gurka* med SENAPSFRÖ** i lag av vatten, socker*,
ättika*, salt och kryddextrakt (bl a dill). *KRAV-ekologisk ingrediens. **EU-ekologisk ingrediens.

735 110 RÖDBETOR .......................... KRAV………………………….12 x 710 g

Sverige

Felix Skivade svenska rödbetor* i lag av vatten, ättika*, socker* och kryddor*
*KRAV-ekologisk ingrediens. ** ekologisk ingrediens

110 313 VILD KAPRIS ........................ KRAV………………………….12 x 99 g

Turkiet

KUNG MARKATTA Kapris* (68%), vatten, salt, citronsyra * = KRAV

881 401 BASILIKAPESTO ……………EKO. ………………………. 6 x 120 g

Italien

KUNGMARKATTA Basilika**(37%), extra virgin olivolja**(26%),
VALNÖTTER**(15%), CASHEWNÖTTER**(11%), PECORINOOST**(5%),
PINJENÖTTER**(3%), PARMIGIANO REGGIANO** (2%), havssalt, vitlök**
** = EU – ekologiskt
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161 001 SAMBAL OELEK ……………………EKO …………12 x 100 g

Ursprung

Tillverkning Nederländerna

KUNG MARKATTA cayennepeppar** (80%), havssalt, ättika**, majsstärkelse**
.** = Ekologisk ingrediens

64 588

SALSA HOT…………………. ..EKO ………... 6 x 260 g …………….

Tillverkning Nederländerna

AMAIZIN ORGANIC. Tomat från koncentrat, vinäger, lök, majsglukossirap, röd paprika, grön paprika,
risstärkelse, havssalt, tamari (SOJAbönor, havssalt )majsmjöl, jäst, surhetsreglerande medel,
cayennepeppar, indiskt currypulver, maltodextrin, örter och kryddor

64 576

SALSA MILD…………………. ..EKO ………... 6 x 260 g ...................

Tillverkning Nederländerna

AMAZIN ORGANIC. Tomat från koncentrat, vinäger, lök, majsglukossirap, röd paprika, grön paprika,
risstärkelse, havssalt, vitlök, majsmjöl, tamari (SOJAbönor, havssalt ) lökpulver,
surhetsreglerande medel, jäst, maltodextrin, örter och kryddor

731 404 SWEETCHILI söt chilisås ...... EKO………………………….6 x 250 ml.

Tillverkning Tyskland

KUNG MARKATTA Vatten, rårörsocker**, ättiksprit**, paprika**, majsstärkelse**, salt, vitlök**,
förtjockningsmedel: guarkärnmjöl**, chili (0,2%)**, kryddor**, kryddextrakt**. ** = EU - ekologisk

103418

BÖNMIX Tetra ....................... EKO………………………...16 x 380 g ..

Italien

GoGREEN Bönor i varierande proportion (borlottibönor*, kikärter*, stora vita bönor*),
vatten, salt, antioxidationsmedel (E300). *Ekologisk ingrediens.

161 803 BLANDADE BÖNOR ............. KRAV………………………...12 x 400 g

Italien

KUNG MARKATTA Vatten (39,3%), Röda Kidneybönor**(15%), kikärtor** (15%),
små vita bönor** (15%), stora vita bönor** (15%), havssalt (0,7%). ** = EU – ekologisk

920 654 GARBANZOBÖNOR Storkök……EKO……………………..3 x 2,55 kg.

Italien

MONARCH Kikärtor*, vatten, salt. EU-ekologisk ingrediens .Kikärtan härstammar från
det gamla Mesopotanien. I Sydeuropa kallas de för
garbanzobönor. Ärterna har söt, nötaktig smak, färgen är ljusgul och de är lite knöliga i formen.

103 422 KIDNEYBÖNOR Tetra ........... EKO………………………...16 x 380 g ..

Italien

GoGREEN Kidneybönor*, vatten, salt, antioxidationsmedel (E300). *Ekologisk ingrediens

920 754 KIDNEYBÖNOR Storkök ....... EKO ............. 3 x 2,6kg ........................

Italien

MONARCH Röda Kidneybönor*, vatten, salt. * EU-ekologisk ingrediens.

103 428 KIKÄRTOR Tetra ................... EKO………………………...16 x 380 g ..

Italien

GoGREEN Kikärter*, vatten, salt, antioxidationsmedel (E300). *Ekologisk ingrediens................
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103 426 STORA VITABÖNOR Tetra ... EKO………………………...16 x 380 g ..

Ursprung

Italien

GoGREEN Stora vita bönor*, vatten, salt, antioxidationsmedel (E300). *Ekologisk ingrediens.

161 809 SVARTA BÖNOR .................. KRAV ......... 12 x 400 g ........................

Italien

KUNG MARKATTA Svarta bönor* (60%), vatten, havssalt (0,7%)
** = EU - ekologisk

20 354

SVARTA BÖNOR Storkök ..... EKO ............ 3 x 2,6 kg ........................

Italien

MONARCH Svarta bönor*, vatten, salt. * Ekologisk ingrediens..

938 814 SMÖRBÖNOR Storkök .......... EKO .......... 3 x 2,55 kg ........................

Tillverkning Italien

MONARCH Smörbönor*, vatten, salt. *Ekologisk ingrediens.

920 454 3-MIXBÖNOR Storkök ........... EKO .......... 3 x 2,55 kg ........................

Tillverkning Italien

MONARCH Borlottibönor*, vita bönor*, röda Kidneybönor*, vatten. * EU-ekologisk ingrediens.

64 176

VITA BÖNOR i tomatsås ....... EKO…………………….6 x 340 g .........

Nederländerna

BIONOVA Vita bönor* (50 %) , tomatjuice*(45%), rårörsocker* 2%, havssalt (1%) ,
vinäger* (1 %), majsstärkelse* (1%) * Ekologisk ingrediens

231 802 KOKOSMJÖLK ...................... ..KRAV ......... 6 x 400 g ........................

Sri Lanka

KUNG MARKATTA Ekologisk kokos 60%, vatten

211 202 KOKOSGRÄDDE 22% ........... …EKO ............ 12 x 1 l ........................

Sri Lanka

COCOMI Kokos (80%)*, vatten, stabiliseringsmedel (E412, E415). *Ekologisk ingrediens.

21 138

MAJONNÄS ........................... …KRAV ... ….8 x 440 g ........................

Sverige

KAVLI Rapsolja*, ÄGGULA (8,5%)*, vatten, vitvinsvinäger*, socker*, SENAPSFRÖ*,
kryddor**, förtjockningsmedel (E412), ättika*, salt (0,8%).
* KRAV- ekologisk ingrediens, ** ekologisk ingredien.

921 670 JACKFRUIT Naturell ………………EKO…………5 x 2 kg

Indien

TAGE LINDBLOM Jackfruit*. *Ekologisk ingrediens ligger i konservpåse

Naturell Jackfruit, utan tillsatser. Skördad ”young/omogen” vilket gör att den lämpar sig för matlagning. Med sin trådiga
konsistens är den ett populärt plantbaserat alternativ till kött. Smaken är relativt neutral, så den tar upp smaken av den
sås eller kryddning som du väljer att använda.
Jackfruit är mycket användbart och kan användas i allt från tacos, burritos, curries, soppor, bowls
och stir-fries till exempel. Förpackad i en praktisk påse som kan förvaras i rumstemperatur
tills den öppnats. Produkten är naturligt lätt oxiderad vilket ger denna jackfruit en vacker färg.
Perfekt alternativ för veganer.
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