


Förgyll smakerna i sommar!
Grillkryddor förgyller smaken på vilken grillrätt som helst, vare sig du lägger kött, kyckling, 

fisk eller grönsaker på grillen i sommar. Njut av ekologiska kryddor från oss!

Marinad – citron och vitlök
2 citroner • 3 vitlöksklyftor • 1 msk flytande honung
1 dl olivolja • 1 msk hackad, färsk timjan 
Riv av det yttersta skalet på citronerna. Skala och finhacka 
vitlöken. Blanda citronrasp, vitlök, honung, olivolja och timjan. 
Låt marinaden stå, gärna över natten.

Marinad – vitlök och örter
6 vitlöksklyftor • 1 dl olivolja • 1 röd chili • 4 kvistar rosmarin 
5 kvistar timjan • 1 msk balsamvinäger • 1 ⁄2 tsk salt. 
Till lamm, kyckling eller fläskkött. Skala vitlöken och lägg i en 
kastrull med oljan. Värm oljan till cirka 60°C grader och låt 
vitlöken bli gyllenbrun. Dra av från värmen. Lyft upp vitlöken och 
hacka den fint och lägg tillbaka i oljan. Strimla chilin och lägg i. 
Hacka örterna och blanda i tillsammans med balsamvinäger och 
salt. Marinera köttet ett par timmar.

Goda grillrecept

Rosmarin 
Förvandlar vardagsmat till festrätt.Ger lamm, pasta och 
tomat klassisk smak och gör att fet mat känns mo dernt lätt.  
Kan användas till te eller stick ner en kvist i olivoljan, låt stå 
för mognad ett tag. 

Salvia 
Är allt från medicinalväxt till en underbar krydda i köket.  
Passar till feta fläskrätter och Saltimbocca! I gåsen! Till färska 
och grillade tomater, som blir super Kan skördas året om. 

Timjan 
Många kockars favorit! Traditionsrätter blir tren diga, fläsk-, 
potatis- och grönsaksrätterna får en helt ny klang. 

Fransk dragon 
Fransk dragon lyfter vardagsmaten, strö den på fisk, lamm, 
i en kyckling eller blanda i potatissalladen. Ett måste både i 
tartar- och bearnaisås.
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Odla din egen
Vitlök

Vitlök som man själv odlar är något mildare och finare i smaken. Om du köper vitlöken 

via oss undviker du föra med jordsjukdomar till ditt köksland. 3 plantor/kruka.
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Lyckas med din odling!
Hos oss hittar du kunskapen och växterna som hjälper dig att lyckas med din odling. 

Minigurka Iznik 
Minigurka för odling i växthus eller i stor kruka. 
Ca 10 cm långa med slätt skal, lämpliga att äta 
färska. Kompakt växtsätt

Nätmelon Cantaloupe Emir 
Odlas i växthus eller drivbänk, även ute på 
solig, skyddad plats. Kan odlas på marken 
eller lodrätt. Växer kraftigt, fort.

Slanggurka Fitness 
Slanggurka avsedd för växthusodling. Mycket 
god att äta färsk på smörgåsar och i sallader.

Kapkrusbär Physalis mix 
Behöver en solig, varm och skyddad plats för att 
bären ska utvecklas bra

Hett med odlarglädje!
Chilli apache

Låg och kompakt planta som passar bra att odla i kruka. 

Medelstarka röda frukter. 
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Basilika
Vår mest användbara kryddväxt!

På bilden ser du en läcker Verrines appetizer med laxpaté, röd kaviar, gurka, cream cheese, basilika och kapris.

Basilika
En riktig smakhöjare!

Grönbladig basilika 
Stora aromatiska, ljusa blad som används 
färska. Används till pesto, sallad och till färska 
tomater.

Citron basilika 
Kraftig smak av citron, något pepprig. Är god 
till fisk, skaldjur och finhackad i kalla såser, 
bakverk och desserter.

Rödbladig basilika 
Kraftig pepprig smak. För smaksättning och färg-
ning av snaps eller vit vinäger. Mycket god ihop 
med mynta och persilja.

Thai basilika 
 Doftar och smakar lakrits. Passar till rätter med 
kokosmjölk och lime, till nudelsoppa, grillade 
räkor och räksallader. 

Pesto
50 gram pinjenötter • Basilika motsvarande 2 krukor • 1 st vitlöks-
klyfta • 100 gram parmesanost • 2 dl olivolja • lite salt och peppar.   
Rosta pinjenötterna och stöt sedan basilika och pinjenötter i en 
mortel, eller kör i en mixer/matberedare. Lägg i vitlök och lite 
av oljan och fortsätt köra det i mixern. Tillsätt sedan den rivna 
parmesanosten och rör om. Smaka av med salt och nymalen 
svartpeppar. 

Fetaoströra med färsk basilika 
- en sommarfrisk sås till grillkalaset!
1 frp (150g) Grekisk Salladsost smulad • 1 näve/kruka färsk 
basilika • 1/2 vitlöksklyfta riven • 1/2 dl grekisk yoghurt (eller 
medelhavsyoghurt) • salt • svartpeppar nymalen • Olivolja 
Smula ner salladsosten i en skål tillsammans med basilika (både 
blad och stjälkar), vitlök och olivolja. Mixa till en röra. Vänd ner 
yoghurten i röran. Smaka av med salt, peppa och ringla en god 
olivolja över för att förhöja smaken.

Goda grillrecept
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Grönbladig basilika
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Skörda dina egna tomater!
Smaken av en solmogen tomat är svårslagen och det är lätt att odla. Rätt jord, bra väder, 

lagom med vatten och en liten portion tålamod och du är hemma.

Totem 
Lågväxande och kraftig sort. Ex-
tra lämplig för krukor och urnor. 
Busktomat, ska inte tjuvas.

Rasberry Ruffles 
En lågväxande terasstomat, extra 
lämplig för balkonglådor, krukor 
och urnor.

Egna tomater!

Black Cherry 
Högväxande tomatplantor som 
ger fantastiskt goda, alldeles runda 
små körsbärstomater som skiftar 
i svart och purpurrött. Saftiga med
en stark smak och en balanserad 
sötma och syrlighet. 

Marmanade 
Fransk bifftomat som ger stora, 
upp till 200 g, lite oregelbundna, 
köttiga frukter med utsökt smak. 

Dansk export 
Frilandstomater. Pålitlig sort 
som ger rikligt med tomater. 

Sungold 
Sungold är en av världens sötaste 
sorter. Dessa tomatplantor ger 
saftiga tomater med smak av 
tropiska frukter. Högväxande 
tomatplanta.
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Loran - barnens favoritjordgubbe!
Goda röda gubbar

Ruby Ann och Loran är perfekta för odling i ampel, balkonglåda eller höga krukor.

Loran 
Medelstora, söta, klarröda, välsmakande frukter och djupt ceriserosa blommor. Riklig blomning 
och mängder av frukter under hela säsongen. Kompakta plantor med få eller inga utlöpare.

Ruby Ann
Stora, röda blommor och ger skörd hela sommaren. Direkt i jorden, i kruka eller i balkonglåda. 
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