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Sæt prikken over i’et med Krytas nye allergenfrie tørpestoer, som med sine 
spændende smagsnuancer er den perfekte ledsager til mange retter. 

Pestoerne er nemme at bruge. Man kommer den ønskede tørblanding op i en skål og blander  
med vand og olie efter eget valg. De anbefalede forhold står på hver dåse.  

Man kan naturligvis komme ekstra vand eller olie i, hvis man ikke ønsker pestoerne  
så faste, som vi anbefaler.

NYHED



Grøn pesto Gul pestoRød pesto
En helt anderledes pesto end vi har set 
før. Dette er en lidt sødlig pesto med 
smag af gulerod, fennikel, hvidløg og 
rød paprika. Denne pesto er rigtig god  
til ost, kylling, tapas og dressing.

Smager kraftigt af soltomater tilsat chili 
og persille. Denne pesto er især god 
sammen med kylling, evt. indeni et  
kyllingebryst, til tapasretter, nye  
kartofler og til pastaretter

De nye tørpestoer går hånd i hånd med tidens fokus 
på at begrænse madspild, da man kun blander den 
mængde pesto man ønsker at bruge. Resten gemmes i 
dåsen, som holder sig tør og har en lang holdbarhed.

Opskrift: Rør pestoerne op i vand og olie. Vi anbefaler en smagsneutral olie.

Rød:
50 gr. pulver
70 gr. vand
40 gr. olie
 

Grøn:
50 gr. pulver
70 gr. vand
65 gr. olie

Gul:
50 gr. pulver
110 gr. vand
60 gr. olie

Denne pesto skal ikke sammenlignes 
med den almindelige basilikumpesto, 
for denne har en helt anden smags
profil. Den har en god smag af ramsløg, 
hvidløg og lidt rosmarin. Vores grønne 
pesto er god til fisk, oven på en oksesteg 
og den er også fortræffelig til røget kød.

Varenr.              Produkt     Volumen
5801 Pesto  rød tørpesto  560 gr. dåse
5802 Pesto  grøn tørpesto  260 gr. dåse
5803 Pesto  gul tørpesto  540 gr. dåse
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Kryta er fast leverandør af krydderier og færdigblandinger til detailslagtere, food service og industri i Danmark, Sverige, Norge og Island.

Med mere end 50 års erfaring står Kryta for den gode kvalitet inden for krydderier med et sortiment, der omfatter alt fra rene krydderier og 
krydderurter samt krydderiblandinger til hjælpestoffer og specialudviklede funktionelle færdigblandinger.


