BBQ Gypsy Smoke för grill-

älskande människor på väg!
Det finns grilltraditioner runt om i hela världen och vi har inspirerats 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”.
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BBQ Gypsy Smoke – barbeque spice
Barbequekryddorna är anpassade till att användas som både spice rub och grillkrydda på grund av att salthalten är låg. Denna unikt designade
plåtburk är oerhört användarvänlig med sina två olika öppningar på sidan av burken, ena sidan med stor öppning och andra sidan med ströare.
Dessutom så är innhållet aromatiskt välbalanserat och med bred variation.
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Barbeque spice

Barbeque spice

Barbeque spice

Barbeque spice

Korean Barbeque

Black Pepper cruched

Sea Salt Sicily

Italian Salad spice mix

En härlig mix med toner

Ett smakrikt svartpeppar

Ett aromatiskt havssalt

Smakfullt med tydliga

av ingefära, chili och

från Vietnam passar till

från saltbassängerna

örter och flera löksorter

rökighet som passar

all form av matlagning

Trapini och Marsala på

fantastisk som smak-

utmärkt till grillat kött,

där man önskar riklig

Sicilien passar till all

sättare direkt i salladen

fågel och grönsaker.

pepparsmak.

matlagning och sallad.

eller i dressing.

Korean

Black Pepper

Sea Salt

barbeque

crushed

Sicily

spice mix

90g. [ART. NR. 6218 ]

90g. [ART. NR. 6219 ]

250g. [ART. NR. 6209 ]

90g. [ART. NR. 6217 ]
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Italiad Salad

Barbeque spice
Jamaican Jerk
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Barbeque spice

Barbeque spice

En urtypisk Jamaicansk

Barbeque spice

Grill Sea buckthorn

Coconut lemon & sour

mix med tydlighet av

Gypsy Classic BBQ

En unik blandning med

cream

kanel, chipotlechili,

Återkommande favorit

smaktoner från havtorn,

Aromatiska toner från

nejlika och muskot

bland grillsåser, den sma-

lime och spiskummin

Asien med kokos, lime,

passar i första hand på

kar bra till precis allt man

passar fantastiskt till

citron, ingefära och

grillat fläskkött men

kan tänkas grilla eller

allt från havet, direkt på

koriander självklart en

pröva gärna på annat

ställ fram den som extra

råvaran innan grill eller i

utmärkt smaksättare på

kött och grönsaker

smaksättare på bordet.

foliepaket.

fågel, fisk och grönsaker.

också.

Gypsy Classic

Grill

Coconut, lemon

BBQ

Sea buckthorn

& sour cream

Jerk

120g. [ART. NR. 6227 ]

90g. [ART. NR. 6216 ]

90g. [ART. NR. 6215 ]

90g. [ART. NR. 6214 ]
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Jamaican

BBQ Gypsy Smoke – barbeque sauce
Barbequesåserna är lämpliga att användas vid längre marinering, det klassiska sättet med plastpåse, råvara och marinad är effektivast 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!

Barbeque sauce

Barbeque sauce
Sweet & Smoky

Barbeque sauce

Barbeque sauce

Mycket tydlig mango och

Barbeque sauce

Barbequesås med

Smoky & Hot fire

Honey & Ginger

chilismak med lite sötma

Apple & Lime

hickoryrökarom, chili och

Härlig grillmix med

Given smaksättare på

utmärkt på allt grillat

En fräsch grillsås med

lite sötma passar till alla

tydliga inslag av rökt

grönsaker som aubergine

kött, fågel och grönsaker

syrliga äppletoner riktigt

tänkbara grillråvaror. Helt

paprika, rökarom, chili

och zuccini med sötma,

pröva gärna att grilla

god på grillad kyckling

kött som högrev, fran-

och ingefära. Passar till

örter, ingefära och vitlök.

äpplen med denna

och grönsaker. Även på

syska och fläskfile med

allt kött, fågel och grön-

Passar också utmärkt på

speciella mix.

grillad frukt som äpple.

längre grilltid är superbt.

saker. Även till helt kött.

fågel och grillskivor.

Mango & Chili
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Mango & Chili

Apple & Lime

Sweet & Smoky

Smoky & Hot fire

200 ml.

200 ml.

200 ml.

200 ml.

200 ml.

[ART. NR. 4300 ]

[ART. NR. 4301 ]

[ART. NR. 4302 ]

[ART. NR. 4303 ]

[ART. NR. 4304 ]
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Honey & Ginger

BBQ Gypsy Smoke – tasty sauce
Sköna tillbehör till grillat kött grillad kyckling grillade grönsaker och grillad fisk! Såserna med det lilla extra som ingefära och rödlök.
I snygga glasflaskor, perfekt på det dukade bordet!
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Chili Plain

Red Onion

Chili & Ginger

När som helst till grillat

En riktigt saftig sås med

Tillbehöret med feeling av

men defintivt till fisk och

en aning sötma som

tydlig ingefära, till grillade

skaldjur. Matsmaken

lyfter allt grillat som kött,

grönsaker, fågel och kött.

sprider sig som en löpeld

kyckling och grönsaker.

Även dropp på sallad och

och det blir tyst runt

Att servera grillat blir en

ost är perfekt.

bordet.

ren fröjd.

Chili & Ginger

Chili Plain

200 ml.

200 ml.

200 ml.

[ART. NR. 4306 ]

[ART. NR. 4305 ]

[ART. NR. 4307 ]
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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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Spice rub Malt beer

Spice rub Chili & lime

Spice rub Allround

80g. [ART. NR. 6175 ]

80g. [ART. NR. 6170 ]

80g. [ART. NR. 6171 ]

Spice rub Cajunkrydda

Spice rub Mango & habanero

Spice rub Chimichurri

80g. [ART. NR. 6172 ]

80g. [ART. NR. 6173 ]

80g. [ART. NR. 6174 ]
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Andersson – nordiska smaker
på ett innovativt sätt!
Med inspiration från svenska och nordiska smaker erbjuder Andersson både tradition och innovation. Efter många års inspirerande arbete med smaker från många delar av världen känns det
lämpligt att utveckla varumärket med härligheter som smaksatt
senap, smaksatt rapsolja och rapsoliv.
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No O3

No O4

No 14

No 15

No 12

No O1

Rapsolja

Rapsolja med

Soja med tryffel,

Rapsolja med

Rapsolja rökig,

Rapsoliv,

ekologisk,

citron & dill,

200ml.

vitlök & timjan,

200ml.

200ml.

200ml.

200ml.

[ ART. NR. 4277 ]

200ml.

[ ART. NR. 4276 ]

[ ART. NR. 4270 ]

[ ART. NR. 4272 ]

[ ART. NR. 4273 ]

[ ART. NR. 4278 ]
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No O3

No 15

RAPSOLJA EKOLOGISK. Nötig och fyllig smak.
Passar till alla former av matlagning, tål mer
värme än olivolja. Utmärkt som grund i dressing.

RAPSOLJA MED VITLÖK & 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 O4
No 12

RAPSOLJA MED CITRON & DILL. Nötig, frisk
och dillig smak med inslag av citron och. Passar utmärkt till fisk- och skaldjursrätter. Gott i
äggsallad och andra typer av sallader.

RAPSOLJA RÖKIG. Nötig och rökig
smak. Passar till fisk, kött och grillade grönsaker. Utmärkt som grund till
kalla eller varma såser.

No 14
No O1

SOJA MED TRYFFEL. Tydlig soja med eftersmak av tryffel. Perfekt till sallader, grönsaker
och wokade rätter. God till vegetariska rätter,
ris, kött och i sås. Med sälta och umami.
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Senap med smak från Andersson
Senap genom tiderna är ett välkommet inslag i många av kökens smakkonstverk. Här får vi möjlighet att nyttja senap med fler smaker
som pepparrot, tryffel, fikon och BBQ-paprika och rökiga toner. Brett användningsområde som från enkel korv till kalla såser grill,
salladsdressing och roligare marinader.
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Senap med pepparrot

Senap med tryffel

Senap BBQ

Senap med fikon

Stark senap med peppar-

Stark senap med aromatisk

Stark senap med paprika &

Stark senap med söta toner

rot stark smak till lax och

tryffelton som passar till

rökiga toner. Passar till gril-

till kött, ostar och såser.

potatismos. Stark, söt och

pasta, potatismos och kött.

lat kött och fisk. Pikant, söt,

Pikant, söt och syrlig.

syrlig.

Pikant, söt, syrlig och nötig.

syrlig och rökig.

No O9

No O8

No O7

No 13

Senap med fikon,

Senap med pepparrot,

Senap med tryffel,

Senap BBQ,

150g.

150g.

150g.

150g.

[ ART. NR. 4282 ]

[ ART. NR. 4281 ]

[ ART. NR. 4280 ]

[ ART. NR. 4285 ]
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Italienska smaker är
äkta passion!
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.

Delikatesser från Fam. Labardi
Pesto med soltorkade tomater, Pesto med basilika och pinjenötter och Bruschetta med oliver och paprika behöver vi säga mer? Kanske bör
nämnas att här presenterar vi smakkvalitet på liten glasburk färdig att avnjutas som den är, eller i det nybakade brödet eller till grillat eller
vispat med grädde eller creme fraise som tillbehör… eller något helt annat.
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Pesto Verde med basilika

Pesto Rosso med soltorkade

och pinjenötter

tomater

och paprika

Basilika, olivolja, cashewnötter,

Olivolja, soltorkade tomater, vatten,

Olivolja, paprika, lök, selleri, morot,

Bruschetta med oliv

riven ost, salt, potatisflingor, vitlök,

morot, selleri, vin, vinäger, basilika,

kapris, vitlök, oregano, salt och

pinjenötter, pecorino, grana padana

hasselnötter, jordnötter, pinjenötter,

koncentrerad citronsaft. 130g.

och konserveringsmedel. 130g.

socker, salt och vitlök. 130g.

[ ART. NR. 3821 ]

[ ART. NR. 3819 ]

[ ART. NR. 3820 ]
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Fam. Labardi stoltserar
med högklassig olivolja och
svart sommartryffel.
Fam. Labardis extra jungfruolivolja är utav hög kvalitet som utvinns direkt från
oliver här i snygg glasflaska. Svart sommartryffel i olivolja presenteras i liten
nätt glasburk med tillhörande pappkartong.

Extra Vergine Olio d’Oliva Classico
100% italiensk extra jungfruolivolja.

Carpaccio di Tartufo Nero
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Extra jungfruolja är olivolja av hög

Carpaccio med svart sommartryffel

kvalitet som utvunnits direkt ur

Skivor av svart sommartryffel i extra jungfruolivolja ”

oliver och uteslutande genom me-

Toscano IGP” och mineralsalt från Volterra. 30g.

kaniska processer. 500ml.

[ ART. NR. 3824 ]

[ ART. NR. 4202 ]
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Aceto di Mele (Äppelcidervinäger)
Äpplecidervinägerns ”Moder” är helt
enkelt den aktiva bakteriekultur (probiotika) som består av proteiner samt
näringsämnen och fungerar som mat
för de goda bakterierna. Vinägern är
grumlig och brukar sjunka till botten
(skaka alltid flaskan innan användning så att bakteriekulturen kommer
med).
Ett tips är en halv flaska vitt vin en
femtedel ”Moder” från äpplecidervinägern, det ska vara luft kvar i flaskan
för att bakterierna ska kunna växa.
Förslut väl. Låt stå på ett mörkt ställe
tills all alkoholdoft är borta, smaka av
och använd till en god sallad.
Man kan dricka äpplecidervinägern
direkt eller späda ut den med vatten.
Användas direkt som salladsdressing
eller smaksättning på vinigrette.
Ett tips är en halv flaska vitt vin en
femtedel ”Moder” från äpplecidervinägern, det ska vara luft kvar i flaskan
Äppelcidervinäger med

Äppelcidervinäger med

Äppelcidervinäger med

för att bakterierna ska kunna växa.

moderkultur

kanel och gurkmeja

ingefära och gurkmeja

Förslut väl. Låt stå på ett mörkt ställe

Naturligt fermenterad

Kondiment med ekologisk

Kondiment med ekologisk

tills all alkoholdoft är borta, smaka av

vinäger, ofiltrerad och

äppelcidervinäger, ingefära

äppelcidervinäger, gurkmeja

opastöriserad vilket bevarar

och gurkmeja med smak

och kanel. sötsur smak för

alla naturliga egenskaper

av het chilipeppar. 500ml.

att uppleva en klassisk

hos äpplena. 500ml.

[ ART. NR. 3807 ]

direkt eller späda ut den med vatten.

äppelcidervinäger. 500ml.

Användas direkt som salladsdressing

[ ART. NR. 3806 ]
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[ ART. NR. 3800 ]
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och använd till en god sallad.
Man kan dricka äpplecidervinägern

eller smaksättning på vinigrette.

Fam. Labardi kryddkvarnar

Pepe Nero

Pepe Mix

Sale Rosa

Svartpeppar

Pepparmix

Himalayasalt

Sale Marino
Havssalt

[ ART. NR. 6882 ]

Svartpeppar, vitpeppar,

[ ART. NR. 6881 ]

[ ART. NR. 6880 ]

rosépeppar, grönpeppar.

[ ART. NR. 6883 ]
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En lång rad med goda smaker

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 9

No 13

Olivolja Delikat.

Olivolja med

Olivolja med

Olivolja med

Olivolja med

Olivolja med

Olivolja med

Olivolja med

[ ART. NR. 4203 ]
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citron.

piripiri.

basilika.

rosmarin.

tryffel.

saffran.

lime.

[ ART. NR. 4207 ]

[ ART. NR. 4209 ]

[ ART. NR. 4208 ]

[ ART. NR. 4204 ]

[ ART. NR. 4205 ]

[ ART. NR. 4210 ]

[ ART. NR. 4211 ]
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IGP
S K Y D DA D
G EO G R A FI S K
B E TÄCKN I N G
IGP-certifierad balsamvinäger
åldras minst 60 dagar i träfat
och upp till 3 år, då är
balsamvinägern lagrad.
Förfaringsättet har erkänts
av konsortium som ansvarar
för regleringen om
Aceto Balsamico
di Modena.

No 2O

No 1O

No 11

No 12

No 14

No 16

Olivolja med

Balsamvinäger.

Balsamvinäger

Balsamvinäger

Balsamvinäger

Balsamvinäger

vitlök & timjan.

Condimento a

med hasselnöt.

med mango.

med fikon.

med granat-

[ ART. NR. 4215 ]

base di balsamico

[ ART. NR. 4253]

[ ART. NR. 4252]

[ART. NR. 4254]

äpple.

[ ART. NR. 4255]

di Modena.

[ART. NR. 4250]
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Orci – italiensk tradition,
handmålad terrakotta
Detta är en exklusiv kollektion, som fräschas upp varje år inför
en noga utvald extra jungfruolja. Hantverkare handmålar terrakottakannor med färger och motiv från den hävdvunna vasmålningen, traditionellt i Apulien. Oljorna har ofta utnämnts till en
av Italiens bästa olivoljor.

Orciflaskor är som de flesta vet den
yttersta lösningen för en hållbar olivolja.
Därför fyller Familjen Muraglia sin i världsklass fantastiska olivolja i dessa krus. Efter fleråriga utmärkelser från dels Oscar del ollólio - Innovation Award - Slow Food - Gambero Rosso - Gocce - samt guldmedalj från NYIOOC - The New York International Olive Oil competition.
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Orci

Orci Orcio

Orci Classic

Orci

Fico D’India

Tentacolo

Regnbåge

Refill

Keramik, 500 ml.

Keramik, 500 ml.

Keramik, 500 ml.

Plåtlåda, 250 ml.

[ART. NR. 1014 ]

[ART. NR. 1012 ]

[ART. NR. 1006 ]

[ART. NR. 1020 ]
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Gourmetkvarn i mässing
eller rostfritt
Klassikern Gourmetkvarnen är kvar, med sitt ställbara keramiska
kvarnverk blir den en god kamrat i köket! Finmalet eller grovmalet gör stor skillnad på snabba rätter eller långsamma kok. Även
som bordskrydda har den gjort succé, nymalda kryddor doftar
fantastiskt!

Gourmetkvarn 24 i rostfritt
Den klassika Gourmetkvarnen i mindre format, 24 centimenter hög.
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Pepper

Sea

Himalaya

Black

Mix

Salt

Salt

Pepper

80g.

180g.

200g.

90g.

[ART. NR. 6721 ]

[ART. NR. 6722 ]

[ART. NR. 6723 ]

[ART. NR. 6720 ]
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Gourmetkvarn 30 i mässing

Peppar-

Havssalt

Himalayasalt

blandning

400g.

400g.

180g.

180g.

[ART. NR. 6830 ]

[ART. NR. 6831 ]

[ART. NR. 6832 ]

[ART. NR. 6833 ]
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Svartpeppar

Presentförpackning & refill

Gourmetkvarn 24 och 30 Refill
Havssalt, 400g. [ART. NR. 2972 ]
Himalayasalt, 400g. [ART. NR. 2975 ]
Pepparblandning, 180g. [ART. NR. 2973 ]
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Presenlåda till Gourmetkvarn 30

Svartpeppar, 200g. [ART. NR. 2971 ]

Alla bronskvarnar levereras i en exklusiv presentlåda

Grillblandning, 200g. [ART. NR. 2974 ]

i sidenmatt svart. [ART. NR. 1277]

Chili Fire, 200g. [ART. NR. 2977 ]
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Smaksättning och garnering
till fantastiska smakrika drinkar,
bål eller teér.

Nyhet från Designfood!
Skivade apelsiner, citroner och chilisträngar förhöjer partyt rejält, när drinkarna är på gång. Eller släng i en skiva apelsin i en kopp rykande
te. Förgyll den varma chokladen med en sträng chili. Går även att användas till bakning, matlagning och annat dekoreringspyssel förstås!
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Torkade Apelsinskivor

Torkade Chilisträngar

50g.

20g.

40g.

[ART. NR. 2001 ]

[ART. NR. 2004 ]

[ART. NR. 2002 ]
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Designfood ändrar katalogen en gång per år, vilket innebär att äldre produkter ej är gällande.
Är man intresserad av någon äldre produkt får man gärna komma med en förfrågan till
Designfood på telefon 0513-510 60 eller order@designfood.se

Designfood. Telefon 0513-510 60. info@designfood.se | www.designfood.se

