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Det finns grilltraditioner runt om i hela världen och vi har inspi-
rerats av dessa fakta, även här i vårt avlånga land vandrar folket 
runt och grillar året om, dofter av rök och nygrillad mat är kanske 
”ett rop tillbaka från vildmarken”. Vi har nu glädjen att presen-
tera första delen i vårt sortiment  –  BBQ Gypsy Smoke, grillsåser 
med oändligt användande och friska smaker som mango, äpple, 
lime, ingefära, honung och eldiga toner.

BBQ Gypsy Smoke för grillälskande
människor på väg!
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BBQ Gypsy Smoke barbeque sauce

Barbeque sauce
Mango & chili

200 ml.

[ART. NR. 4300]

Barbeque sauce
Apple & lime

200 ml.

[ART. NR. 4301]

Barbeque sauce
Smoky & hot fire

200 ml.

[ART. NR. 4303]

Barbeque sauce
Honey & ginger

200 ml.

[ART. NR. 4304]

Barbeque sauce
Sweet & smoky

200 ml.

[ART. NR. 4302]

Barbequesåserna är lämpliga att användas vid längre marinering, det klassiska sättet med plastpåse, råvara och marinad är ef-

fektivast och dessutom klart bra vid utflykter etc. Då råvaran möras och sätter sin smak under tiden till grillning. Tänk på att inte 

grilla för hårt då blöta råvaror bränns lättare. Fungerar också utmärkt som glace under och efter grill!
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On-flavor
Honey & ginger

135g.

[ART. NR. 6281]

On-flavor
Sweet & smokey

135g.

[ART. NR. 6280]

On-flavor
Slather spice

preparer
135g.

[ART. NR. 6282]

Grill & BBQ-såser i On-flavorflaskaGrill & BBQ-såser i Spray-flavorflaska

Spray-flavor
Liquid smoke

135g.

[ART. NR. 6286]

Spray-flavor
Apple

& balsamico
135g.

[ART. NR. 6285]

Spray-flavor är en färdig marinad i sprayflaska för 

grill eller ugn. Enkelheten med sprayflaskan ger 

oändligt många användningsområden. Till kyckling, 

nöt, fläsk, lamm och grönsaker.

On-flavor är marinad och pensel i samma förpackning. Superenkelt och 

ger ett fantastiskt resultat. Penseln fördelar marinaden lagom mycket på 

råvaran. I sortimentet ingår även en Slather att pensla på innan man kryd-

dar, den ger en klibbig yta som gör det lättare för kryddorna att få fäste.
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Grill & BBQ-såser i In-flavorflaska

In-flavor är en världsnyhet med unika egenskaper. Marinaderna är specialblandade för produktens användningsområde och dess injice-

ringspip. Enkelt att använda och ger ett fantastiskt resultat. Mer smak då kryddor och salt fördelas i råvaran samt en ökad mörningsprocess. 

Det går alldeles utmärkt att använda pipen på all typ av kött, fågel, större bitar av fisk och en hel del grönsaker. Liquid smoke är vattnigt, 

därför bör du injicera på fler ställen. Det blir en härlig röksmak av Liquid smoke!

In-flavor
Allround

135g.

[ART. NR. 6220]

In-flavor
Honey & ginger

135g.

[ART. NR. 6223]

In-flavor
Liquid smoke

135g.

[ART. NR. 6226]

In-flavor
Garlic & pepper

135g.

[ART. NR. 6224]

In-flavor
Sweet & smokey

135g.

[ART. NR. 6222]

1. Pressa in pipen 

i råvaran utan att 

klämma på flaskan.

2. Tryck och spruta 

in, dra samtidigt 

långsamt ut pipen ur 

råvaran.

3. Pensla även på rå-

varan innan grillning.
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Spice rub Allround
80g. [ART. NR. 6181]

Spice rub Chimichurri
80g. [ART. NR. 6184]

Spice rub Chili & lime
80g. [ART. NR. 6180]

Spice rub Mango & habanero
80g. [ART. NR. 6183]

Spice rub Malt beer
80g. [ART. NR. 6185]

Spice rub Cajunkrydda
80g. [ART. NR. 6182]

Barbeque & grill spice rub i plåtburk
Spice rub som gnids in ordentligt i råvaran har en stark fördel, saften bibehålls i råvaran på grund av saltet. Man kan också strö rub över 

råvaran innan grill. Önskar man en blötare rub lämpar det sig med olja, ruben blir då krämigare och penslas på råvaran. Torr marinad klarar 

hög värme medans blöt marinad lämpar sig till snabb grillning eller indirekt grillning i lägre temperaturer.
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Med inspiration från svenska och nordiska smaker erbjuder An-
dersson både tradition och innovation. Efter många års inspire-
rande arbete med smaker från många delar av världen känns det 
lämpligt att utveckla varumärket med härligheter som soja med 
tryffel och rapsolja med vitlök och timjan.

Andersson – nordiska smaker
på ett innovativt sätt!
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Rapsolja med vitlök och timjan – för oss är detta glädje! Rapsolja 
med citron och dill – först nu? Rapsolja med kokos och mango 
– det vattnas i munnen! Rapsoliv, den mjukare oljan – även små 
barn gillar den! Balso – en så underbar idé blanda balsamvinä-
ger med soja! Gurkketchup – gillar egentligen inte korv, men den 
funkade sååå bra även till sojakorven! BBQ-senap – vi använde 
senapen som sås, bästa grillskivan ever!

Andersson oljor, vinäger
och goda tillbehör
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No O1
Rapsoliv,

200ml.

[ART. NR. 4270]

No O2
Balso,

200ml.

[ART. NR. 4271]

No 14
Soja med tryffel,

200ml.

[ART. NR. 4277]

No O3
Rapsolja

ekologisk,

200ml.

[ART. NR. 4272]

No O5
Rapsolja med 

rosmarin & svamp,

200ml.

[ART. NR. 4274]

No O4
Rapsolja med

citron & dill,

200ml.

[ART. NR. 4273]
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No 11
Gurkketchup,

300ml.

[ART. NR. 4284]

No 1O
Rödbetsketchup,

300ml.

[ART. NR. 4283]

No 12
Rapsolja rökig,

200ml.

[ART. NR. 4276]

No 15
Rapsolja med

vitlök & timjan,

200ml.

[ART. NR. 4278]

No O6
Rapsolja med

kokos & mango,

200ml.

[ART. NR. 4275]

Ny flaska med 50% mer innehåll! 
Rödbetsketchup och gurkketchup, till vanlig
grillkorv eller det mest avancerade grillbordet 
– smaka och njut!
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RAPSOLIV
Är utmärkt till matlagning, stekning och salla-
der. Med nötig och grön ton. 

GuRkkETchuP
Tydlig gurka med toner av lök och paprika. Passar 
till kött, fisk, grönsaker, korv, grillat och pasta. 
Frisk och syrlig.

RÖDSBETSkETchuP
Syrlig rödbeta med mjuka inslag av ingefära och 
kanel med sting av nejlika. Passar till kött fisk 
och skaldjur samt grönsaker, pasta, grillat och 
potatis. Frisk och söt.

BALSO
Tydlig sojasmak med härlig eftersmak av balsam- 
vinäger. Passar perfekt till  wok, grönsaker, kött, 
fisk och sallader. Med sälta, sötma och umami.

SOjA MED TRyFFEL
Tydlig soja med härlig eftersmak av tryffel. Per-
fekt till sallader och grönsaker men passar också 
bra till wokade rätter. God till vegetariska rätter, 
ris, kött och i sås. Med sälta och umami.

Andersson’s
smak-

förteckning

No O1

No O2
No 14

No 11

No 1O
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RAPSOLjA EkOLOGISk
Nötig och fyllig smak. En vän i köket, passar till 
alla former av matlagning. Tål mer värme än 
olivolja och är utmärkt som grund i dressing.

RASPOLjA MED kOkOS Och MANGO
Nötig och fruktig smak med inslag av kokos och 
mango. Passar utmärkt till grönsaks-, fisk- och 
wokade rätter. Gör sig också utmärkt i en sallad.

RAPSOLjA RÖkIG
Nötig och rökig smak. Passar till fisk, kött och 
grillade grönsaker. Är utmärkt att använda som 
grund till kalla eller varma såser.

RAPSOLjA MED ROSMARIN Och SVAMP
Nötig och blommig smak med inslag av rosmarin 
och svamp. Passar utmärkt till grönsaks-, fisk- 
och kycklingrätter samt kött och vilt. Mycket god 
även i äggrätter.

RAPSOLjA MED DILL Och cITRON
Nötig, frisk och dillig smak med inslag av citron 
och dill. Passar utmärkt till fisk- och skaldjursrät-
ter. utmärkt till äggsallad även andra typer av 
sallader.

RAPSOLjA MED VITLÖk Och TIMjAN
Frisk smak av vitlök och timjan. Passar till allt 
grillat och sallader. Fantastiskt att steka fisk i. 
Pröva gärna att smaksätta musslor och ostron.

No O5

No 15

No O4

No O6

No 12

No O3
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SENAP MED FIkON
Stark senap med söta toner 
till kött, ostar och såser. Pi-
kant, söt och syrlig.

SENAP MED PEPPARROT
Stark senap med pepparrot 
stark smak till lax och pota-
tismos. Stark, söt och syrlig.

SENAP BBQ
Stark senap med paprika & 
rökiga toner. Passar till gril-
lat kött och fisk. Pikant, söt, 
syrlig och rökig.

No O9No O8
No 13
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No O9
Senap med fikon,

150g.

[ART. NR. 4282]

No O8
Senap med pepparrot,

150g.

[ART. NR. 4281]

No 13
Senap BBQ,

150g.

[ART. NR. 4285]

No O7
Senap med tryffel,

150g.

[ART. NR. 4280]

SENAP MED TRyFFEL
Stark senap med aromatisk tryf-
felton som passar till pasta, pota-
tismos och kött. Pikant, söt, syrlig 
och nötig. Mycket aromatisk.

No O7
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Familjen Labardi kommer från italienska staden Montegiorgio 
som ligger på en vacker kulle i den bördiga dalgången vid floden 
Tenna i provinsen Fermo i regionen Marche. Deras stora passion 
för god mat och kvalitet är grunden för varumärket.

Italienska smaker är
äkta passion!

20



21

MARchE
FAM. L ABARDI

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ABRuZZIO
PÄRONTOMATER

MOLISE
DRIT TO-OLIVEN

APuLIEN
LECCINO-OLIVEN

TAR ALLI



Fam. Labardi
Olivolja Classic

Mediumfruktig extra

jungfruolivolja gjord på

Dritto- & Leccino-oliver,

0,5 liter. [ART. NR. 4200]

Solfruktig
olivsmak

med toner
av aprikos
och russin

med en
mjuk sälta 
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LEccINO- & DRITTOOLIVER

Olivsorten Leccino har ett brett 
smakregister och är en av Ita-
liens viktigaste olivsorter. Den 
är perfekt som smakbärare i de 
flesta rätter med sin ton av tor-
kade russin, aprikoser och mild 
sälta. Leccino kommer från re-
gionen Apulien i södra Italien.

Drittooliven kommer från re-
gionen Molise och är en mycket 
tålig olivsort med biologiska och 
agronomiska egenskaper, den 
används enbart i oljeproduk-
tion.
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honung, marmelader och pesto är bara några av Fam. Labardis 
delikatesser. Visst kan man undra – hur att använda allt! honung 
med tryffel är en gourmands dröm till en sås som behöver piffas 
upp. Marmelad med fikon är självklar på ostbrickan eller till en 
god ostkaka som annorlunda smaksättning. 
honung med hetta är inte helt självklart, men pröva gärna denna 
både söta och starka peperoncinohonungen på nywokade grön-
saker eller en tesked i tomatsåsen. Du blir förvånad!

Fam. Labardi’s delikatesser
med mera smak
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TARALLI

Taralli är ett underbart inslag 
på plockbordet och liknande, 
äta dem som de är eller doppa 
i härliga såser. Pesto, marme-
lader, örtsåser och krämiga 
ostsåser. Pröva gärna till en 
god soppa!
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Taralli kommer från Apulien och är en 

typisk produkt från den Italienska re-

gionen Puglia. De tillverkas på liknande 

sätt som pasta, ingredienserna blandas 

till en smet och delas i mindre bitar som 

formas till Taralli, sen bakas de i ugn. Va-

riationer med tillsatser som fänkålsfrön, 

rosmarin eller hackade oliver finns. Men 

vi presenterar en neutral form av Taralli. 

Taralli Tradizionale
Traditionell italiensk taralli, 250g.

[ART. NR. 4100]

Pesto Rosso
Klassisk italiensk pesto

på tomat, pinjenötter

och basilika, 180g.

[ART. NR. 4005]

Fam. Labardi’s marmelader, honung
och pesto levereras i en snygg display-
låda lagom stor för delikatessdisken.

Skylta upp på
delikatessdisken!

Pesto al Basilico
Klassisk italiensk pesto

på basilika, pinjenötter

och valnötter, 195g.

[ART. NR. 4004]
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Peperoncinohonung
Akaciahonung (99,7%)

smaksatt med

peperoncino, 110g.

[ART. NR. 4001]

Tryffelhonung 

Akaciahonung (99%)

med tryffelflingor, 110g.

[ART. NR. 4000] 

Päronmarmelad
Italiensk marmelad

med päronsmak, 110g.

[ART. NR. 4002]

Fikonmarmelad
Italiensk marmelad

med fikonsmak, 110g.

[ART. NR. 4007]



ABRuZZO-TOMATER

Salsarecept
Värm upp kastrullens med olivolja, 
lägg i finhackad selleri, lök & mo-
rot, låt steka lite, häll i tomatså-
sen. Låt koka i minst 30 minuter. 
häll gärna i en skvätt mjölk eller 
en klick smör för att få en mjukare 
smak.

Att veta
Du kan dricka Abruzzo-tomatsås 
som om det vore en tomatjuice.
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Pärontomater från Abruzzo Italien. uppskattad för sin 

låga beskhet och nästan inga frön. Med sin sametslena 

smak är den idealisk för rätter med kort koktid, såsom 

ägg, kött, såser till pasta och topping på pizza och paj.

Tomatsås
100% pärontomater från Abruzzo,

500 ml. [ART. NR. 4102]

Glassa Tryffel
Aceto balsamico

di Modena (IGP)

Baserad på balsam-

vinäger från Modena

smaksatt med tryffel,

180g.

[ART. NR. 6213]

Glassa är baserad på balsamvinäger/vitvinsvinäger från Modena. Glassa kännetecknas av 

en fyllig och sötsyrlig spännande smak. Sötman från den mörkare kommer från en mustig 

druvjuice och den ljusa från grapejuice och sirap. krämig smaksättare till sallader, ostbrickor, 

kött, fisk, desserter och  extra smak efter grill

Glassa Fikon
Aceto balsamico

di Modena (IGP)

Baserad på balsam-

vinäger från Modena

smaksatt med fikon, 

180g.

[ART. NR. 6211]

Glassa Classica
Aceto balsamico

di Modena (IGP)

Baserad på balsam-

vinäger från Modena, 

180g.

[ART. NR. 6210]

Glassa Bianco
Smaksättare

baserad på vitvins-

vinäger från Italien,

180g.

[ART. NR. 6212]
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Designade snygga flaskor med alldeles lagom mängd olivolja och 
smak är kanske något underskattat på köksbordet, vi vill erinra er 
om hur viktigt det är med den egna smakuppfattningen! 
Se framför er ett matbord med fem olika olivoljor med smak på 
och en nygjord fräsch sallad, var smak i vars mun! 
Salladen, ostbrickan, crepes, pastan, knäckebrödet, tomaten, 
grytan, pajen, såsen, det på grillen, soppan och nygräddat – alla 
förtjänar de väldoftande aromer.

1OO ml olivolja med smak

30



31



No 6
Olivolja med

tryffel.

[ART. NR. 4205]

No 5
Olivolja med

rosmarin.

[ART. NR. 4204]

No 5 EKO
Olivolja med

rosmarin.

Ekologisk.

[ART. NR. 4221]

No 3
Olivolja med

piripiri.

[ART. NR. 4209]

No 1
Olivolja Delikat.

[ART. NR. 4203]

No 4
Olivolja med

basilika.

[ART. NR. 4208]

No 2
Olivolja med

citron.

[ART. NR. 4207]

No 1 EKO
Olivolja Delikat.

Ekologisk.

[ART. NR. 4223]

No 4 EKO
Olivolja med

basilika.

Ekologisk.

[ART. NR. 4220]

En lång rad med goda smaker...
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No 7
Olivolja med

svamp.

[ART. NR. 4206]

No 9
Olivolja med

saffran.

[ART. NR. 4210]

No 13
Olivolja med

lime.

[ART. NR. 4211]

No 15 EKO
Olivolja

med oregano.

Ekologisk.

[ART. NR. 4222]

No 2O
Olivolja med

vitlök & timjan.

[ART. NR. 4215]

VITLÖk & TIMjAN

Nyhet! Olivolja med med 
toner av vitlök och tim-
jan passar utmärkt till 
stekt fisk, gifter sig bra 
med musslor och skal-
djur. Pröva på grillade 
bifftomater, supergott!
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No 8
Olivolja &

balsamvinäger.

[ART. NR. 4251]

No 1O
Balsamvinäger.

Condimento

a base di

balsamico

di Modena.

[ART. NR. 4250]

No 14
Balsamvinäger

med fikon.

[ART. NR. 4254]

No 11
Balsamvinäger 

med hasselnöt.

[ART. NR. 4253]

No 12
Balsamvinäger

med mango.

[ART. NR. 4252]

No 16
Balsamvinäger

med granat-

äpple.

[ART. NR. 4255]

No 17
Vinäger-

dressing.

Condimento

bianco.

[ART. NR. 4261]

No 18
Äppelcider-

vinäger.

[ART. NR. 4260]

No 19
Condimento.

Baserad på vit

balsamvinäger.

[ART. NR. 4256]

...och här är ännu fler!

D E S I G N F O O D  2 O 1 834



BALSAMVINÄGER MED SMAk
här finns flera goda smaker som hasselnöt, 
mango, fikon och granatäpple. Och givetvis an-
vänds dessa med fördel på sallader som de är el-
ler till dressingar och marinader. Sätt lite extra 
kick på svamp innan grill, helläckert!

IGP – SkyDDAD GEOGRAFISk BETÄckNING
IGP-certifierad balsamvinäger åldras minst 60 
dagar i träfat och upp till 3 år, då är balsamvinä-
gern lagrad. Förfaringsättet har erkänts av kon-
sortium som ansvarar för regleringen om Aceto 
Balsamico di Modena.

ÄPPELcIDERVINÄGER
Tänk dig doften av en korg med solmogna äpp-
len. Äppelcidervinäger lyfter salladen och passar 
mycket bra med bönor. Även uppskattad som 
måltidsdryck blandat med vatten.

VINÄGERDRESSING
Används till sallad eller för att marinera med. Det 
kan vara praktiskt att blanda en större sats med 
neutral olja och krydda vid behov. hemgjord vi-
negrett är alltid uppskattat!

cONDIMENTO BIANcO
condimento Bianco har en läcker sötma och en-
dast ett sting av vinäger. underbart till sallader 
med nötter och ost i.

OLIVOLjA MED BALSAMVINÄGER
Salladsdressing med balsamvinäger, olivolja och 
parmesan blir en god dressing till sallad, färsk 
spenat och lite lyxigare sidosallad till en rätt.
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klassikern Gourmetkvarnen är kvar, med sitt ställbara keramiska 
kvarnverk blir den en god kamrat i köket! Finmalet eller grovma-
let gör stor skillnad på snabba rätter eller långsamma kok. Även 
som bordskrydda har den gjort succé, nymalda kryddor doftar 
fantastiskt!

Gourmetkvarn i koppar
mässing eller brons
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Gourmetkvarnen i koppar

Grill-
blandning

200g.

[ART. NR. 6764] 

Limesalt 
380g.

[ART. NR. 6772]

Svartpeppar
180g.

[ART. NR. 6763] 

Salladskrydda
200g.

[ART. NR. 6770]

Örtsalt
200g.

[ART. NR. 6771]

Havssalt
400g.

[ART. NR. 6760]

Grillkrydda
med rostade

kryddor
200g.

[ART. NR. 6768]
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Havsalt
& blåklint

300g.

[ART. NR. 6784]

Hackad vitlök
200g.

[ART. NR. 6769]
Beställningsvara

Chili fire
140g.

[ART. NR. 6767]
Beställningsvara

Chiliblandning
140g.

[ART. NR. 6765]

Peppar-
blandning

180g.

[ART. NR. 6762]

Himalayasalt
400g.

[ART. NR. 6761]
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Presenlåda till Gourmetkvarnen
Exklusiv presentlåda i sidenmatt svart. 

[ART. NR. 1277]

Gourmetkvarnen i brons

Himalayasalt
400g.

[ART. NR. 6826]

Peppar-
blandning

180g.

[ART. NR. 6828]

Chili fire
& explosion

flowers
135g.

[ART. NR. 6829]

Svart-
peppar
180g.

[ART. NR. 6827]

Havssalt
400g.

[ART. NR. 6825]
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Peppar-
blandning

180g.

[ART. NR. 6833]

Chili fire
& explosion

flowers
135g.

[ART. NR. 6834]

Himalayasalt
400g.

[ART. NR. 6831]

Svartpeppar
180g.

[ART. NR. 6832]

Havssalt
400g.

[ART. NR. 6830]

Gourmetkvarn Refill
Havssalt, 400g. [ART. NR. 9500]
Himalayasalt, 400g. [ART. NR. 9501]
Pepparblandning, 180g. [ART. NR. 9502]
Svartpeppar, 200g. [ART. NR. 9503]
Grillblandning, 200g. [ART. NR. 9504]
Chiliblandning, 140g. [ART. NR. 9505]
Chili fire, 150g. [ART. NR. 9506]
Citron, blåklint & tranbär, 300g.
[ART. NR. 9507]
Chili fire & explosion flowers, 135g.
[ART. NR. 9508]

Gourmetkvarnen i mässing
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Grannar, vänner och vänners vänner önskar också sig en Gour-
metkvarn! Vi har lösningen på detta! Svart papplåda med snygg 
design och beskrivning till kvarnverket medföljer.

Gourmetkvarnen, snart i var mans kök!
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Designline Salt & Pepper collection  –  18 cm rostfria kvarnar

Designline rostfria ströare
Fantastiska skruvar med innehåll av salt

och peppar i en snygg förpackning.

[ART. NR. 1267]

Äppelsalt 
100g.

[ART. NR. 6872]

Himalayasalt
100g.

[ART. NR. 6870]

Svartpeppar
40g.

[ART. NR. 6871]

Alg & chili-salt
100g.

[ART. NR. 6874]

Lingonsalt
100g.

[ART. NR. 6873]
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Detta är en exklusiv kollektion, som fräschas upp varje år inför en 
nogautvald extra jungfruolja. hantverkare handmålarterrakot-
takannor med färger och motiv från den hävdvunna vasmålning-
en traditionellt i Apulien. Oljorna har utnämnts till en av Italiens 
bästa olivoljor. Årets motiv som syns på bilden här är Orcio Polpo 
och Orcio Tentacolo.

Orci – italiensk tradition,
handmålad terrakotta
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Orci Puglia Grön
keramik, 500 ml.

[ART. NR. 1023]

Orci Puglia Orange
Keramik, 500 ml.

[ART. NR. 1021]

Orci Puglia Ljusblå
Keramik, 500 ml.

[ART. NR. 1022]

Orci Orcio Tentacolo
Leramik, 500 ml.

[ART. NR. 1012]

Orci Orcio Polpo 
Keramik, 500 ml.

[ART. NR. 1011]

Bästa olivoljan i Italien 2O17
utsedd till Italiens bästa olivolja 2017 av New york International Olive Oil competition – alltså en Guldmedalj. Bästa olivoljan från 

2015/2016 års skörd av Oscar DellÓlio. Den har också flera andra utmärkelser från Gambero Rosso och Oli d’Italia och Anuga.
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Orci Colors Silver
Glas, 500 ml.

[ART. NR. 1000]

Orci Colors Guld
Glas, 500 ml.

[ART. NR. 1027]

Orci Refill
Plåtlåda, 250 ml.

[ART. NR. 1020]

Orci Classic Prickar
Keramik, 500 ml.

[ART. NR. 1009]

Orci Classic Regnbåge
Keramik, 500 ml.

[ART. NR. 1006]

Muraglia jungfruolivolja har fått fem droppar sedan 2007 från ”Fondazione Italiana Sommelier”.
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Designfood. Telefon 0513-51060. Email info@designfood.se. www.designfood.se
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