
MARINADER

Denne serie af Hela Naturell oliemarinader 
indeholder kun naturlige ingredienser og  
er uden hydrogene fedtstoffer, E-numre  
og allergener. 
Produkterne opfylder hermed et stigende 
 antal forbrugeres ønske om ”rene”  
produkter uden tilsætningsstoffer.
•  Uden allergener
•  Uden hydrogenerede fedtstoffer
•  Ikke tilsat glutamat
•  Uden konserveringsmidler
•  Fri for kunstige farvestoffer
•  Uden laktose
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Bruchetta   238200
Med smag af tomat og 

italienske urter

Rosmarin/rosa peber   238444
Med god smag af rosmarin, 

hvidløg  og timian

Smoky Peber   238234
Med smag af peber,  

røg og urter

Mexico   238244
Med god smag af  

paprika og  krydderurter

Hot Chili   238242
Kraftig chili marinade med 

krydderurter

Hvidløg & Peber    238243
Med god smag af  
hvidløg og peber

Cafe de Paris    238222
Med smag af smør  

og krydderurter 

Chimichurri   238099
Med smag af paprika og  

krydderurter og noter af chili

Steak peber   238950
Med en god smag  

af smør, peber og hvidløg

Oriental   238245
Orientalsk inspireret marinade 

med masser af krydderier

Provence   238252
Med smag af  

provencalske urter

Indian Summer   238272
Med en sød 

røget whisky smag

Gyros   238241
Græsk inspireret smag 

med oregano og timian

BBQ Classic   168901
Klassisk BBQ sauce med røg 

og krydderier

Trøfler   238269
Med smag af  

trøfler og peber

Western   238249
Med smag af afrundet paprika, 

urter og andre krydderier

Rød   238093
Med smag af paprika 

og milde krydderurter

Løg    238248
Smag af lækre grovskårede løg 
med strejf af hvidløg og urter

Hickory Honning   238255
Med smag af røget chili med 
noter af honning og karamel

Spareribs   159543
Kraftig sød og  

røget BBQ marinade 

Med smag af tomat og  

italienske urter

238200

Bruschetta

Marineret

NYHED!
Der kan tilkøbes etiketter med  
marinadens navn og smagsbeskrivelse. 

De leveres på rulle og er nemme at 
sætte på den færdige emballage.
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