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MINI KRYDDERIPOSER 
TIL MÅLTIDSKASSER

NYHED!



Krydderiposer til måltidskasser  

Ønsker man andre mængder i poserne, eget logo, anden  
farve, økologi eller at få udviklet sit eget krydderi, må I  
endelig kontakte os.

Bemærk at der ved specialblandinger er et mindste køb.
Det fremgår af prislisten.

Vi har stor fokus på kundetilfredshed og vil derfor  
gerne lave det rette produkt som passer til netop jeres 
måltidskasse.



Varesortiment til mini krydderiposer

KRYDDERIBLANDINGER
Ras el hanut     10 gr.
Thai   10 gr.
Karry    8 gr.
Tikka Masala   10 gr.
Garam Masala   10 gr.
Tandori masala   10 gr.
Grill salt/peber med smag  8 gr. 
Barbecue sweet    10 gr.
Barbecue hot     10 gr.
Provence mix     10 gr.
Nordisk æble/persille       10 gr.
Nordisk porre/løvstikke  10 gr.
Nordisk fennikel/ timian   10 gr. 

TØRPESTOER
Grøn tørpesto   40 gr.
Rød tørpesto   40 gr.
Chili  tørpesto   40 gr.

RENE KRYDDERIER
Paprika sød  8 gr.
Paprika røget   8 gr.
Basilikum skåret      8 gr.
Hvidløgsgranulat  8 gr.

BOULLION
Kylling bouillon    15 gr.
Okse bouillon   15 gr.

ØKOLOGISK
Økologisk karry   5 gr. 
Økologisk paprika   5 gr. 
Økologisk basilikum   5 gr.
Økologisk grøn tørpesto     40 gr.
Økologisk rød tørpesto     40 gr.
Økologisk rasp    40 gr.
Økologisk urteboullion   15 gr.

PANERING TIL FISK OG KØD
Panko   50 gr.
Panermix   50 gr.

RUBS anvendes som tør marinade
Spice rub Rossa    Spicy og røget smag  10 gr.
Blanding med bl.a. paprika, røget paprika, hvidløg, løg, peber og cayennepeber 

Spice rub Allegra    Spicy smag   10 gr.
Blanding med bl.a. paprika, hvidløg, kanel, spidskommen, peber og cayennepeber 

Spice rub Lyna    Med smag fra Middelhavsområdet    10 gr.
Blanding med bl.a. paprika, tomat, hvidløg, løg, rosmarin, timian og peber 

Spice rub Serafina Spicy, italiensk smag  10 gr.
Blanding med bl.a. paprika, cayennepeber, oregano, løg, hvidløg, timian og peber 
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Kryta Krydderier 
præsenterer helt nye 
krydderiblandinger 
som også fås i de 
små krydderiposer, 
der passer lige til en 
måltidskasse.
Ring for mere info  
på 46 75 60 01

Stort sortiment af 
økologiske krydderier

Det handler om den gode smag!  
Krydderi er med smag og duft den perfekte ledsager til gode råvarer, og er med til 
at fuldende madoplevelsen. Med mere end 60 års erfaring står Kryta for den gode 
kvalitet inden for krydderier med et sortiment, der omfatter alt fra rene krydderi-
er, krydderiblandinger og skårne krydderurter til specielt udviklede funktionelle 
blandinger til f.eks. convenience produkter.

Med udgangspunkt i ca. 700 forskellige krydderier og ingredienser udvikler Kryta 
kundespecifikke blandinger i tæt samarbejde med vores kunder.

Foruden grossister leverer vi til producenter inden for følgende fødevareområder:

Kød  •  Fjerkræ  •  Mejeri  •  Færdigretter

Bageri  •  Fisk  •  Salater  •  Saucer/dressinger

 
Kryta er fast leverandør af krydderier og færdigblandinger til detailslagtere, food service og indu-
stri i Danmark, Sverige, Norge og Island.

Kryta er grundlagt i 1955 og har domicil i Roskilde, der huser produktion til hele norden af både 
krydderier og bageriprodukter.


