FRYSTORKAD FRUKT FRÅN FRESH AS
Stora bitar och skivor av exotiska frukter samt pulver. Allt av högsta
kvalitet och utan tillsatser eller utfyllnad. Frukterna som används är
perfekt mogna och när de frystorkas blir både smaken och färgen
intensivare, det enda som försvinner är vattnet, alla näringsämnen
är kvar. Det är en fantastisk upplevelse att äta en krispig frystorkad
bit frukt. I stället för att saften fyller munnen får du känslan av att
bita i en maräng som löses upp på tungan och ger dig essensen av
en solmogen frukt i hela gommen. Njut!

Kvalitetsmedvetna kockar med fäbless för innovativa ingredienser
väljer frystorkade frukter från Fresh as. Fresh as signum är att
vara extremt noga vid tillverkningen och bara använda de bästa
råvarorna. Frystorkning är en energikrävande process, därför är
det en extra bonus för dig att tillverkningen sker i Nya Zeeland där
luften är ren och all energi är återvinningsbar.

HERBARIAS RENA KRYDDOR OCH KRYDDBLANDNINGAR
kommer från kontrollerade ekologiska odlingar. De innehåller inte
några tillsatser – ingen jäst, inget glutamat, inget maltodextrin
och inga klumpförebyggande medel eller annan utfyllnad – utan
bara rena kryddor – allt finns angivet på burken.
Herbaria har med hjälp från stjärnkockar lyckats skapa umami
i kryddburkarna, blandningarna är välbalanserade och enkla att
laga mat med, även för novisen – du blir enkelt mästerkock i ditt
eget kök.
Den ekologiska marknaden är ingen anonym massmarknad.
Ekologisk odling ställer höga krav på små odlare. Genom att
köpa in ekologiskt odlade råvaror engagerar Herbaria sig för att
bibehålla arbetsplatser inom odling och bearbetning – och tar
ansvar för att betala rättvisa priser. På alla kryddburkar med rena
kryddor finns ursprung och odlingsplats dokumenterad.
I sortimentet ingår också tio unika pepparsorter, alla med olika
smak, doft, aromer och ursprung.
Ett urval av örterna och kryddorna undersöks direkt efter
skörden i Herbarias eget laboratorium. Råvarornas identitet samt
aktiva beståndsdelar och renhet testas. Allt för att din upplevelse
av smak och aromer ska bli den bästa!
Det anrika Münchenbaserade företagets mål är att ta fram
ekologiska kryddor för personer med höga kulinariska anspråk.
Doft, smak och kvalitet ska alltid gå hand i hand.
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Tips: Ät bitarna som snacks eller använd dem som topping
på yoghurt, till fyllningar eller dekor på tårtor. Doppa frukten i
smält choklad och bjud som konfekt, eller blanda den i glass och
parfaiter. Kombinera frystorkad frukt med färsk och uppnå olika
texturer. Pulvret passar till smoothies, pannacotta, maränger,
macarons, fyllningar, marshmallows, att sikta över som dekor eller
för att smaksätta crumble till en tjusig uppläggning.

