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H erbaria köper enbart 
in råvaror från ekolo
giskt kontrollerade 
odlingar, men enligt 
Ingrid Münch räcker 

inte det utan Herbaria gör också tester 
på varje batch i eget laboratorium. 

–   Där görs både sensoriska kontrol
ler men också kontroller av gifter och 
eventuella beståndsdelar som inte får 
finnas i våra kryddor. 

–   Det var just i den sensoriska kon
trollen vi inte var nöjda med aromerna 
och smaken, och eftersom  vi aldrig 
tummar  på kvaliteten kan vi just nu 
inte leverera vitpeppar till våra kunder. 

Ett litet urval av örterna och kryd
dorna undersöks direkt efter skör

den i företagets laboratorium. Man 
testar bland annat om det finns  rester 
av  kemiska bekämpningsmedel, tung
metaller och radioaktiva föroreningar 
identifieras. Dessutom kontrolleras 
förekomsten av det giftiga svamp
metaboliteraflatoxin och ratoxin samt 
det förbjudna färgämnet Sudan. Är 
dessa tester okej beställs råvaran i rätt 
kvantitet av Herbaria.

–   Även slutleveransen testas rigo
röst, till exempel så djupfryses råva
rorna till minus 80 grader för att se till 
att inga skadedjur överlever, berättar 
Ingrid Münch. 

Även ute hos odlarna görs ytterli
gare kontroller. 

–   Vår agronom åker runt och ser till 

Rigorösa  kontroller 
skapar Herbarias 

 kvalitet
Omfattande kontroller är avgörande för att  bedöma  kryddornas 

 sensoriska kvaliteter och upptäcka  oegentligheter. Herbaria 
kunde inte leverera vitpeppar till sina  kunder under senhösten 

efter att pepparn stoppats vid kontroll. 
– Kvaliteten uppnådde inte Herbarias höga krav,   

säger INGRID MÜNCH, importör.
Text: Annika Lindecrantz   Foto: Herbaria

TEMA SMAKSÄTTARE OCH INGREDIENSER / KRYDDOR

Violer används till att framställa Herbarias krydd-
blandning "Provensalska vildblommor" som passar 
bäst till lamm, grönsaker och desserter. 
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att det bland annat bara är toppskot
ten av rosmarinen som används, hon 
pratar med odlarna om vad vi kan 
förvänta oss av nästa skörd så vi vet 
hur mycket kryddor vi kan tillverka. 
Såklart blir hon mycket konfunderad 
om det inte är något ogräs i växtfälten. 
Vi bestrålar heller inte våra kryddor, 
berättar Ingrid Münch. 

Ingrid Münch anser att reglerna kring 
kryddor blivit mer liberala.

–   Det känns som att reglerna gyn
nar de stora aktörerna. Vi ser gärna 
att reglerna skärps och framförallt att 
kontrollerna stärks.  

Den ekoboom som råder just nu är 
också ett problem menar Ingrid. 

–   Ekologiskt är inte någon mass
marknad, den är liten och exklusiv. Vi är 
inte ute efter att framställa några mas

sor och därför varierar också vårt sorti
ment. Vi stödjer långsiktig odling där 
man är sparsam med jord, vatten och 
energi vilket främjar artrikedomen. 

Herbaria får flera av sina kryddor 
från nationalparken Periyar i södra 
Indien. 

–   Till exempel plockas vår tellicher
rypeppar när den är orangefärgad 
och torkas skonsamt i skuggan, det 
är ingen snabb process och just detta 
gör att vi inte kan få fram vilka mäng
der som helst. Problemet som mark
naden ser ut nu är att all peppar dras 
över samma kam. Men peppar är inget 
samlingsnamn, peppar kan smaka 
helt olika beroende på växtplatsen.

På Herbarias kryddor kan man få in
formation om var växten vuxit och 
företaget arbetar med flera sociala 

Herbaria har 
startat ett socialt 
projekt för 
peppar på den in-
diska östkusten. 
Här syns bland 
annat långpep-
par som har 
aromer och smak 
av choklad och 
lakrits och kallas 
därför också för 
chokladpeppar. 
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projekt för att göra det möjligt för 
 odlarna att fortsätta odla de gamla 
växtsorterna för att undvika hybrider 
och uppblandade sorter. 

–   Vi är en del av ett socialt projekt 
för peppar på den indiska östkusten 
som bland annat innebär att vi be
talar 50 procent mer än marknads
priset samt att 90 öre per kilo går till 
den sociala välfärden för att byborna 
ska kunna överleva på att odla dessa 
gamla växtsorter.

–   Ett annat liknande projekt har 
skapats i Afghanistan, varifrån vi får 
våra rosenblad som vi använder till 
de orientaliska kryddblandningarna 
Rice Perfume och Magic Chicken. 

Rosenbladen kommer från ett av 
Världshungerhjälpens projekt som 
hjälper afghanska bönder att odla 
 rosor istället för illegal opiumvallmo.

Herbarias kryddor marknadsförs 
via mässor och sociala medier. 

Sortimentet finns inte hos Ica och 
Coop centralt utan hos delikatessbu
tiker och välsorterade livsmedelsbu
tiker. 

–   Vi vill sprida kunskap till konsu
menten om våra kryddor och försöka 
öka kunskapen och nyfikenheten kring 
hur kryddor kan smaka. Och därför har 
vi valt att finnas hos mindre återförsäl
jare som kan berätta om kryddorna. Vi 
vill skapa umami av äkta ingredienser 
inte av glutamater. 

Anledningen till att Herbaria bör
jade satsa på kryddor berodde på att 
man saknade ett ekologiskt sortiment 
där man hade kockens höga anspråk 
på smak i fokus. 

–   Vi har ett väldigt starkt fäste i Sve
rige och Norden, vi har till exempel 
inget raffinerat salt och socker i våra 
produkter utan använder bara rå
socker. I en del av kryddblandningarna 
 använder vi bergssalt från en liten 
gruva på Sicilien. 

HERBARIA
Herbarias tagline är ”ekologiskt är litet 
– ekologiskt är vackert”. Företaget är 
specialiserat på ekologiskt odlade teer, 
örter och kryddor. Alla ingredienser och 
produkter är ekologiskt certifierade 
av EU.

Startade: Företaget har funnit sedan i 
början av 1900-talet och var från början 
ett hälsokostföretag som tog fram  safter 
ur ekologiska växter till hälsokostaffärer. 
En verksamhet som finns kvar än i dag. 
Grundarens son Otto Greitner, 90 år i 
dag, är fortfarande aktiv i företaget. 
Münchmedia ab har importerat  Herbarias 
ekologiskt certifierade kryddor till 
 Sverige sedan 2012. De har 70 olika 
kryddor i sin produktportfölj. 

Innehåll: Ingen av kryddorna innehåller 
jäst, glutamat, eller maltodextrin. Inte 
heller klumpförebyggande medel eller 
raffinerat salt eller socker. Företaget 
utesluter all form av bestrålade och 
genmodifierade råvaror och använder 
inte heller kemiska konserveringsmedel. 
Alla ingredienser finns deklarerade på 
förpackningen. 

” Vi stödjer långsiktig odling där man 
är sparsam med jord, vatten och 
energi vilket främjar artrikedomen”

”Vi har ett 
väldigt 

starkt fäste i 
Sverige och 

Norden.”
Förnamn Efternamn

Herbaria har 
en tät dialog 
med odlarna 
för att försäkra 
skördens kvali-
tet. Kryddorna 
packas i falsade 
plåtburkar för att 
inte metallpulver 
ska utlösas. 
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