
Chiafröet - Lovordas av experter som 
superfröet som näringsboostar hälsan!
Vad är unikt med detta lilla frö?
5 gånger mer kalcium än mjölk, 3 gånger mer järn 
än spenat, 7 gånger mer C-vitamin än apelsin”! Även 
rik på omega 3 och antioxidanter! Du kan t ex göra 
en Chiapudding eller strö fröna över det mesta, salla-
den, filen, gröten, soppan, smoothien osv.

Recept Chiapudding
2,5-3 msk chiafrön Crearome
2 dl ekologisk mjölk 3 %
1/2 krm äkta vaniljpulver eko Crearome
1knivsudd steviapulver Crearome

Mixa ingredienserna och låt stelna 
i kylen i ca en timme.
Häll därefter på hackade nötter och valfria bär!

Supermat - eller Goodfood som vi kallar det - är 
näringstät men omtalas också som vägen till bättre 
hälsa, och välmående, fin hy med lyster, en renad 
kropp och så vidare!

Recept

nyhet

Inspiration Örter Kryddor Good food

En kärlekens 
krydda med het-
ta för både salt 

och sött!
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Tefilter med pinne
9250  Detta extra korta filter passar perfekt för 
en kopp eller ett teglas. Häll dina teblad i filtret 
och stick igenom pinnen, häng över koppkanten 
och häll på kokande vatten – enkelt!
100 st tefilter + 1 st pinne/kartong.  53:-

Tefilter storlek S 
9251  Detta filter passar för en mugg eller liten 
kanna. Häll dina teblad i filtret, häng över 
kann/muggkanten och häll på kokande vatten 
– enkelt!
100 st tefilter/kartong.    40:-

Tefilter storlek L
9252 Detta filter passar för tekannor och höga 
teglas. Häll dina teblad i filtret, 
häng över kann/glaskanten och häll på kokande 
vatten – enkelt!
40 st tefilter/kartong     30:-

Tepåse för 
lösviktste
Tomma tepåsar att fylla med 
våra många olika teblandningar! 
Finns både för din kopp och din kanna, med 
eller utan praktisk pinne (se bild). Alla Fi-
nums tefilter är FSC-märkta och tillverkade 
i nedbrytbar cellulosa och abaca (bladfibrer 
från bananpalm). De är kända för sin fina 
kvalitet och filtrerar ditt te utan bismak. Nyhet

  Tepåsar för alla våra     
   teblandningar!

Örtpåse 
till Dina bad!
Praktisk knytpåse  i linne/bomull för örtbad. Lägg 50-100g 
torkade örter i påsen, eller fyll den med färska örter. Häng 
den under det rinnande, varma vattnet. Recept på örtbad 
hittar du i boken ”Sol & Bad” art. nr. 7039. 

Korngräs nu som 
Korngräjuicepulver! 
Otroligt nyttigt!

8731 Örtpåse liten 1 st 58:-
9144 Örtpåse stor linne/bomull 1 st 82:-

Tips!

Italienska skorpor 
även kallade biscotti - utan socker och med 
vårt kokosmjöl samt äkta vaniljpulver mm. 
4 dl mandelmjöl
2 dl kokosmjöl eko Crearome
2 tsk mandelsmör
4 msk kokosflingor mixade i matberedare
4 msk rå kakao criollo Crearome eko
2-4 dr eterisk olja av Apelsin (blandas med smöret)
1 tsk bikarbonat Crearome
1 knivsudd äkta vaniljpulver eko Crearome
75 gram osaltat smör
3 ägg
Lägg allt utom äggen i matberedare med kniv. 
Mixa och tillsätt under mixning ett ägg i taget. 
Kör tills det bildats en deg. Dela degen i två delar 
och gör två rullar. Lägg dem på plåt med bak-
plåtspapper. Grädda i 200 grader i ca 30 min.
Ta ut skorporna -  låt svalna något och skär sedan 
sneda bitar. Lägg bitarna med snittytan uppåt. 
Grädda vidare i 125 grader 15 min. Låt därefter-
skorporna stå kvar i ugnen i eftervärmen ett par 
timmar, tills de är spröda!

Tips! Man kan använda chiafrön istället 

för ägg! 1 msk chiafrön ska blandas med 3 

msk vatten och får svälla - detta ska då mot-

svara ett ägg vid bakningen, menar man! 

Bra för veganer! Glutenfritt!

Gör Ditt eget 
iNSTANT Te 

på ett ögonblick med 
våra kryddor i 

pulverform!



Drick en mugg varm Guldmjölk
Så här gör du:
Koka en pasta  på gurkmeja och vatten i 8 
minuter.
Pastan blandar du med varm mjölk, mandel-
olja, kardemumma, svartpeppar och  kanel. 
Drick en mugg på kvällen.
Bra för kroppen och trötta leder.
Samtliga kryddor från Crearome!
Genom denna process blir gurkmejan godare 
i smaken och då blir det lättare att använda 
den oftare. De nyttiga ämnena kommer också 
fram!

Carobpulver
Carob kan vara en lösning för den som vill 
undvika vanligt socker men inte riktigt kan 
låta bli. Smaken är rund och mjuk med natur-
lig sötma som kan tilltala. God till smoothies, 
kakor, glass och bakverk! Den kan användas 
även istället för vanlig kakao men innehåller 
inte koffein och teobromin. Fetthalten är låg, 
ca 0,67 %. Kakaobönor har en fetthalt på 50%. 
Carob är rikt på kalcium men även mineraler 
som järn, kalium och natrium. 
Har traditionellt använts för att lugna oroliga 
magar. Kommer från carobträdets bönskidor. 
Ett träd som även kallas johannesbrödträd.
Vetenskapligt namn: Ceratoniai

Rödbetssmoothie
ingredienser:
1 dl mild naturell yoghurt
0,25 dl grädde
½ dl vatten
1 msk rödbetspulver Crearome
1 ml korngräspulver Crearome
½ msk hampprotein Crearome
ev. 2 tsk kokossocker Crearome
Mixa allt och avnjut!

Tips!

Rå Cacao Chili Criollo
En häftig smakkombination både för desserter, 
varmchoklad, chokladtryfflar och för maträt-
ter som chili con carne, andra kötträtter och 
såser mm. Chili och choklad kombinerat är en 
kärlekens och hettans krydda, så denna 
krydda är en upplevelse. Det går fint att 
tillsätta lite av vår cassiakanel och vårt äkta 
vaniljpulver.

Varm Choklad 
Criollo Chili med hetta!    
     (Två muggar att mysa med)
Blanda 2 msk Crearomes Chili Cacao 
Criollo Rå och 1 krm himalaysalt fint 
med 2 msk vispgrädde. Häll över het 
mjölk, ca 5 dl. Rör om och häll upp i två 
muggar. Garnera med vispad grädde och 
pudra med kanel på toppen.

Önskas ytterligare hetta tillsätt en knivs-
udd av Crearomes cayennepeppar. Njut!

En kärlekens 
krydda med het-
ta för både salt 

och sött!
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Kika in på vår
www.ekofood.se 
för mer recept 

& tips!

Du kan även köpa 
rent ekologiskt 
chilipulver av oss!

God Pannacotta 
- helt utan gelatin!
Så här gör Du!
•	 Koka upp 3 dl vispgrädde tillsammans med 

en knivsudd av Crearomes eko vaniljpulver 
samt en knivsudd Crearomes kardemum-
mapulver. 

•	 Tag kastrullen från plattan och vispa i 1,5 
tsk Crearomes Carragenpulver med 75 
ml socker. Vispa hela tiden tills smeten 
tjocknat och kokat upp. 

•	 Häll den vaniljgula, tjocka gräddsmeten 
i en form, t ex gratängform, inte allför 
liten och låt svalna lite innan du kyler den 
i kylen. 

•	 Tag frysta jordgubbar ca 1 liter eller lite 
mer och värm upp i en kastrull. Tillsätt 
0,5 ml Crearomes Carragenpulver under 
kraftig vispning samt en knivsudd Crearo-
mes grönpepparpulver och ca 1 dl socker. 
Låt koka upp under omrörning och häll 
sedan äver den stelnade pannacottan.

•	  Pannacottan kan självklart också hällas 
upp i glas eller dessertskålar och toppas 
med jordgubbssmeten som bildar ett 
vackert gelé när det stelnat. 

Guldmjölk av 
Gurkmeja

5 msk ekologisk kokosolja Crearome
4 tsk ekologisk kakao rå Crearome
1 tsk ekologiskt äkta vaniljpulver Crearome
2tsk ekologiskt lakritspulver Crearome
2 dl ekologiska kokosflingor 
Blanda allt och rör om noga. Ta en liten sked 
och fördela i 30 ischokladformar. Den som är 
sockerfri har här fått ett alternativ. Den som 
fortfarande väljer det söta kan smula ner 2 
färska dadlar. sötman från lakritsen, kokosen 
och vaniljen.

Ischoklad av kokosolja

Chokladsås
400 g kakaopulver rå criollo Crearome eko
1,5 tsk kanelpulver eko Crearome
950 ml agavesirap
2 tsk himalayasalt fint Crearome
1 krm äkta vaniljpulver Crearome
125 g kokosolja eko utan smak Crearome

Ganasche
1 sats av ovanstående chokladsås
1 msk spirulinapulver Crearome
3 msk macapulver
1 tsk kanel pulver eko Crearome
1 tsk carobpulver Crearome
75 g skalade råa hampafrön

Mixa alla ingredienses till en slät sås.
Mixa såsen med macapulver, kanel, carob och 
spirulina. Häll i en form, ca 20 cm bred med 
bakplåtspapper i botten. Strö över de skalade 
hampafröna. Kyl i frysen i ca 20 min. Ta sedan 
ut den fasta ganaschen. Skär i bitar!

Recept

Tips!



Örter, kryddor, teingredinser

5006  Brännässleblad Eko
Rika på klorofyll och mineraler. Anv. som avkok i hud- och 
hårvårdsprodukter vid bl a håravfall och mjällbildning. I 
örtte verkar den allmänt stärkande och näringsrik, kan anv. 
vid järnbrist. Se också 5076 s. 39. Urtica dioica
100g 67:- 1kg 234:-

5222 Brännässlerot, pulver
En ovanlig del av nässlan som efter torkning mals till ett 
fint mjöl/pulver och därmed blir enklare att använda vid 
t ex brödbak, strö över yoghurt, musli mm. Fin i olika sk 
gröna drycker och smoothies. 
Kan även användas till växtfärgning och äggfärgning!
Urtica dioica
100g  70:-   1kg 258:-

5100  Bönskal 
Används som avkok (kokas 10 min och silas). Används 
av många diabetiker som en del av deras kost. Phaseolus 
vulgares
100g 64:- 1kg 238:-

5512  Cacao Chili Criollo Rå
En häftig smakkombination både för desserter, varm-
choklad, chokladtryfflar och för maträtter som chili con 
carne, andra kötträtter och såser mm. Chili och choklad 
kombinerat är en kärlekens och hettans krydda, så denna 
krydda är en upplevelse. Det går fint att tillsätta lite av vår 
cassiakanel och vårt äkta vaniljpulver. Theobroma cacao 
L. capsicum annum
100g  73:-   1kg   282:-

5514  Carob bönor i bitar Eko
Används i teblandning. Se sida 45. Ceratoniai Siligua L
100g 50:- 1kg 220:-

4301  Carrageentång bitar
Slemrikt och mineralrikt. För avkok till djur och 
människor utvärtes och invärtes. Chondrus crispus  N
100 gr 91:-  500g 205:-  1 kg 373:-

4048  Carrageentång pulver
Slemrikt och mineralrikt. För avkok till djur och 
människor utvärtes och invärtes. Chondrus crispus  N
50 gr 68:-    250 g 160:- 1 kg  436:-

5028  Cayennepeppar pulver Eko 
En av våra starkaste kryddväxter. Den måste användas 
med stor försiktighet för att inte förstöra maten. Ingår 
i många kryddblandningar (som t.ex. curry). Genom 
sin ”hetta” påverkar den också cirkulationen och kan 
verkligen ta fram värme till händer och fötter. Capsicum 
frutescence
50g 62:-   100g 85:-  1kg  349:-

5215  Chili
Chili är världens mest använda krydda, bredvid peppar. 
Den passar både till mat av olika slag, fisk, kött, grönsaker 
och till desserter, choklad mm. Här i västvärlden är vi lite 
återhållsamma med chilin, men både i Mexico, Asien och 
delar av Afrika är man oftare mindre sparsam med chili i 
maten vilket kan röra sig om att en hel näve chili slinker 
ner i grytan!
Chili är rik på A- och C-vitaminer och den verksamma 
beståndsdelen i denna kraftfulla krydda är det värdefulla 
capsaicin. I vissa sammanhang omtalas den som vane-
bildande.
Chilin kommer ursprungligen från Mexico men numera är 
Indien den världsledande producenten.
Förvaras torrt. Chili kan svida i ögon mm. Capsicum 
annuum
50g 52:-   100g 70:-  1kg  258:-

5218  Cikoria pulver
En anrik rot med många fina och värdefulla egenskaper! 
Cikoria innehåller upp till 50% inulin, en polysackarin 
som snbart omvandlas till fruktsocker, vilket gör den till en 

nyhet

nyhet

Här har vi samlat en mångfald av ekologiska kryddor och örter, finmalda till pulver och 
snyggt paketerade i transparent burk med metalllock - nu även i 50 gram! De hela pepparkor-
nen serveras också i burk medan bladkryddorna presenteras i snygga naturaskar med föns-
ter. Kryddor har ett brett användningsområde i mat där de ger smak, ibland även färg, men de 
har ofta också många positiva effekter för kroppen! En hel del kan också användas hela eller i 
pulverform i te och teblandningar, men även utvärtes till huden genom avkok eller som pulver 
i omslag, inpackningar, ansiktsmasker och till sköna fot- och kroppsbad!Många av örterna 
används som de är till örte eller blandas till egna örtteblandningar. Här finns också fina de-
korationsörter som t ex rosenblad, rosenknoppar, blåklint, ringblommor mm. Dessa kan även 
användas till te och annat. En del av örterna kan vara fina till fot- och helkroppsbad. Använd 
vår örtpåse så blir det enklare, eller gör avkok! Örtavkok kan också användas i olika hud- 
och hårvårdsprodukter. Obs - de få örter som enbart är avsedda för utvärtes bruk är märkta 
med 25 (momsen). Alla dessa örter och teer är paketerade i fina naturaskar med fönster för 
att få mest ut av dessa produkter. 

utmärkt ingrediens för diabetiker och andra med blodsock-
erproblem. Dosera ca 1 msk till 2,5 dl kokande vatten. 
Cichorium intybus L. 
100g 67:-   1kg  235:-

5219  Cikoria hel
se art. 5218. Dosera 2-4 msk per liter vatten kokas i 30 
min. Bra att dricka en halvtimme före maten. För mer ”kaf-
fesmak” och som kaffeersättning - rosta rötterna försiktigt i 
vanlig ugn före beredningenv- 100 grader. 
Cichorium intybus L.
100g 67:-  1 kg  235:-

5604  Citrongräs Eko hackad
Innehåller eterisk olja. God som krydda i matlagning och 
smaksättare i örteer.  
Se 5097. Cymbopogon citratus
100g  64:-   1kg 213:-

5097   Citrongräspulver Eko
Innehåller eterisk olja som ger gräset sin bekanta citruss-
mak. Används i thaimat, främst thaicurryblandningar och 
som pulver i dryck, teer, örtsalt och kryddblandningar. 
Cymbopogon citratus
50g 50:-    100g 67:-  1kg 235:-

5007  Citronmelissblad Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. God och uppfris-
kande till örtte för att komma i balans efter stressiga dagar 
och jobbiga bilresor. Anv. i hudvård vid fet hud (verkar 
renande och sammandragande). Melissa officinalis. 
100g 79:-  1kg 325:-

5073   Citronskal i bitar Eko
Ekologiskt citronskal i bitar att använda i te blandningar, 
kakor och desserter mm. Citrus limonum
100g 85:-  1kg 373:-

5008  Citronverbena Eko 
Blad som har en frisk citronaktig smak och ger fin, frisk 
ton i teblandningar mm. 
Lippia citriodora 
100g 94:-  1kg 436:-

5075  Curry Indisk Mild Eko 
En fin curry som alla kan uppskatta och som passar till många 
maträtter!  Curry är en blandning av huvudsakligen orienta-
liska kryddor och kan vara allt från kryddrikt aromatisk till 
brinnande stark. Tillsätt själv cayennepeppar om Du vill ha 
mer hetta! 
Innehåller: koriander frön, gurkmeja,  kumminfrön, råsocker, 
chili, havsalt (3%), libbsticka, anisfrö, ingefära, muskotnöt, 
bockhornsklöver frön, Vitlök, spiskummin, svart peppar,  ka-
nel
50g  58:-   100g 79:-    1kg 325:-

5096  Curry Thai Eko 
En fin curry som alla kan uppskatta!  Curry är en blandning 
av huvudsakligen orientaliska kryddor och kan vara allt från 
kryddrikt aromatisk till brinnande stark. Tillsätt själv cayen-
nepeppar om Du vill ha mer hetta! Innehåller:Senapsfrön, 
gurkmeja, korianderfrö, bockhornsklöver frön, lök, chili, hav-
salt, råsocker, vitlök, ingefära, kummin, spiskummin
50g   58:-    100g 79:-    1kg 325:-

5009  Daggkåpeblad Eko
Rika på bitter- och garvämnen. I hår- och hudvård anv. 
daggkåpa i bad, omslag och i produkter för sin samman-
dragande effekt. Alchemilla vulgaris
100g 97:-     1kg 456:-

5641  Dillfrön Eko
En krydda som är oumbärlig till kokning av flodkräftor. 
Malda och krossade frön passar till alla kålrätter, rödbetor, 
lök, potatis samt såser och grönsakssoppor. Används i 
surkål och inläggningar med ättika som t ex sill, gurka, 
pickles mm. Här används de hela eller krossade..Dillfrö 
kan ha en positiv inverkan vid uppblåsthet, gaser och 
liknande matspjälkningproblem. Tugga hela frön eller gör 
ett te på dem. Kan även ingå i olika fröblandningar till-
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5025  Anisfrön pulver Eko
En underskattad matkrydda. Passar bra ihop med de flesta 
rotfrukter som morötter, rödbetor, palsternacka och även kål 
av olika slag. Ger en pikant ”lakrits”-smak och är bra för mat-
smältning av t ex kål. Överlag är detta en bra matspjälknings-
krydda eller likvärdigt te. Blanda lite pulver i kokande vatten, 
rör om och avnjut! Klart på 1 min. Se också 5001.  Pimpinella 
anisum 
50g 58:-     100g  79:-    1kg 325:-

5001  Anisfrön, hela  Eko
Innehåller eterisk olja. Smakfulla frön att använda i örtteer, för 
hals och mage. Verkar lenande för halsen. Stimulerar aptiten. 
Goda att använda krossade i maträtter med morötter och röd-
betor samt till viss bakning. Pimpinella anisum 
50g 58:-     100g 79:-      1kg 325:-

5015  Apelsinblom Eko 
Vackra, torkade apelsinblommor fyllda av ljuvlig nerolidoft 
som utvinns ur apelsinblomman. Kan användas i olika te-
blandningar för sin goda smaks skull! Lyx! Citrus sinensis
50g 130:-   500g 600:-

5221 Backtimjan 
Backtimjan är en mild sorts timjan. Innehåller eteriska oljor, 
garvämnen samt bitterämnen.
Används som mild timjankrydda i de flesta maträtter och 
speciellt i ärtsoppa. Används även i mag- och halsteer! 
Dosering 1-2 gram per 3 dl hett vatten. Täck även och låt dra 
i ca 10 minuter. Drick mellan måltiderna, tre gånger om da-
gen. Används också i bad för sin sammandragande och ”vär-
mande” effekt. Läs mer i boken Fytomedicin av Hans-Bertil 
Juneby.  Thymus serpyllum 
100g  61:-    1kg 190:-

5613  Basilikablad Eko          
Basilikablad som minner om Italien och dess kök, innehåller 
eterisk olja som skänker den karakteristiska  smaken, samt 
garvämnen. Bladen används som krydda i bl a italiensk 
matlagning, sydeuropeisk mat och thaimat. Är en ren själv-
klarhet till pasta, pizza, mozzarella och tomater där den blir 
en perfekt smakhöjare! Basilikan befrämjar matsmältningen! 
Ocium basilicum L 
50g  50:-  100g  67:-    1kg  235:-

5003  Björkblad Eko 
Rika på garvämnen och saponiner. Värdefull i teblandning-
ar. Anv. som vattenavkok i shampo och balsam. Gör håret 
mjukt och glänsande och verkar stärkande på huden. Betula 
alba
100g 67:- 1kg 235:-

5611  Björnbärsblad
Värdefull i teblandningar. Kan också anv. hud- och hår-
vårdsprodukter som t ex avkok. Rubis fruticocus
100g  64:- 1kg 213:-

5612  Blåklintsblommor Eko 
De vackra blåklintsblommorna innehåller främst bitteräm-
nen, antocyanglykosider (antioxidanter) och garvämnen. 
Bitterämnena befrämjar matsmältningen genom att stimu-
lera aptiten och olika matsmältningssafter. Används i te-
blandningar för sin fina färgs skull eller som te för sig själv. 
Centaurea cyanus L
100g  100:- 1kg 476:-

5639  Bockhornkloverfrön pulver Eko
En närande ört med laxerande genskaper. (20 g frön/dygn)
Trigonella foenum
50g  46:- 100g 61:-  1 kg 190:-

5643  Bockhornkloverfrön hel Eko
Se art nr. 5639. Trigonella foenum
100g 61:-  1 kg 190:-



Tips

sammans med fänkål, kummin och spiskummin att tugga 
på efter maten. Tips! Rosta fröna försiktigt så framträder 
smaken bättre!  Anethum graveotens 
100g 67:-     1 kg 235:-

5640  Dill Eko
Klassisk svensk krydda! Potatisrätter, sallad, dressingar, 
kötträtter, kryddsmör, majonnäs, skaldjur och fisk. Den är 
oumbärlig till rökt och gravad lax samt till gravlaxsåsen 
och flodkräftorna. Anethum graveotens 
50g 66:-     100g 91:-  1kg 416:-

5622  Dunörtsblad
Används enbart som örtte. 
Epilobium parviflorum
100g 70:-   1kg 261:-

5614  Echinacea Eko 
Echinacea är en välkänd växt som växer i många parker 
och trädgårdar. Rötterna används till te. Beredning 1/2 tsk-
1 tsk kokas i 10 min och silas, sötas efter behov.
Echinacea angustifolia
50g 90:-     500g 495:-

5012  Enbär, hela  Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Krossade enbär 
används i oljeextrakt för användning i muskelmassageolje-
blandningar. God som krydda i kötträtter och i enbärsdricka. 
Utvärtes passar den eteriska oljan bättre.  Juniperus commu-
nis 
100g 60:-    1kg 258:-

5014  Eukalyptusblad Eko
Innehåller eterisk olja. Ger en god och uppfriskande smak 
i teer, där de anv. för hals och svalg. I hudvård rek. istället 
den eteriska oljan. Eucalyptus globulus. 
100g 67:-    1kg 235:-

5603  Fransk Dragon Eko  
De aromatiska bladen  med sin unika smak används tradi-
tionellt i bearnaisås och i vissa typer av senap, men är också 
en fin krydda till olika grönsaker som rödbetor både i sallad, 
potatissallad oc soppor. Var alltid försiktig med doseringen, 
det är en örtkrydda som kan ta överhanden smakmässigt. 
Artimisia dracunulus sativa
50g 70:-  100g 97:-    1kg 456:-

5016  Fläderblommor Eko
Innehåller eterisk olja och flavonglykosider.
Verkar lenande för hals och svalg i örtteer. Kan 
användas som avkok i ansiktsvatten vid irriterad hy. 
Sambucus nigra 
100g 85:- 1kg 373:-

5032  Fänkålsfrö pulver Eko    
En underskattad krydda som förutom den goda smak som det 
ger åt bröd och passar bra till många rotfrukter som moröt-
ter, rödbetor, kålrot, vitkål mm. Den underlättar också mat-
spjälkningen  av grovt bröd, kål mm. Innehåller 2-8% eterisk 
olja med 50% anetol, som ger fänkålsfröet sin aromatiska 
lakritsbetingade smak. Den stimulerar också aptiten och är 
lenande för halsen!  Foeniculum vulgare
50 g  48:-      100g 64:-   1kg 234:-

5021  Fänkålsfrön, hela  
Se 5017. Foeniculum vulgare
100g  58:- 1kg   168 :-

5017  Fänkålsfrön, hela  Eko
Innehåller eterisk olja. Smakfulla frön att använda i örtte-
er, t ex magte. Verkar lenande för halsen. Goda att använda 
krossade i maträtter med morötter och rödbetor samt till viss 
bakning. Foeniculum vulgare
50g 54:-        100g 73:- 1kg 282:-

5024  Ginkgoblad 
Rik på flavonglykosider och garvämnen. 
Anv. enbart som avkok till örtteer. 
Ginkgo biloba
100g 70:- 1kg 258:-

5636  Ginseng, pulver Eko 
Roten odlas i Kina och är känd som en milt uppiggande 
rot. Innehåller 2-3 procent ginsenosider. Dosera ca 1 tsk 
till 3 dl hett vatten och låt dra i ca 10-15 minuter. Obs bör 
ej användas mer än tre månader utan uppehåll. 
Panax ginseng
50g 130:-  500g 599:-

5092  Ginseng rot Eko, bitar  
Rik på flavonglykosider, garvämnen och ginsenosider. 
Anv. i örtteer. se 5636.
Ginkgo biloba
50g 130:-  500g  599:-

5093  Grönmynta Eko 
Ännu en smakfylld mynta - utan pepparmyntans kyla, 
innehåller ej mentol. Gott till marocanskt myntate, smak-

sätt med honung eller kokossocker.
Mentha spicata
100g 70:- 1kg 258:-

5205  Grönt te Sencha Eko
Rik på antioxidanter, som te/avkok till olika hud- och 
hårvårdsprodukter   Camellia Sinensis
100g 70:- 1kg 235:-

5089  Gurkmeja pulver Eko
Välkänd krydda som främst  används  i olika currybland-
ningar och för färgsättning av mat. Har också positiva 
effekter på kroppen som aptitstimulerare mm. Se t ex 
Fytomedicin av H.B Juneby. Dosera 2-3 g med annan mat 
g gr om dagen.
Curcuma longa L 
50g 58:-    100g 79:-    1kg 325:-         se recept på s. 45.

5090  Grönpeppar hel Eko 
Peppar odlas i många av de  tropiska länderna i södra Asien 
som Indien, Sri Lanka, Indonesien och Malaysia. Växten är 
en buskaktig klängväxt. Små blommor bildas och därfeter 
upp till 50 runda peparfrukter i varje ax. Från samma pep-
parväxt får man flera olika sorters peppar; svart-, vit-, röd-,  
och grönpeppar. Grönpeppar kommer från den färska, nya 
pepparfrukten som är grön. Den är mild och aromatisk, 
och mindre ”pepprig” än svartpeppar. Kan användas i all 
aorts mat för att ge sting och karaktär åt maten och även till 
bakverk och desserter.
Piper nigrum 
50g  70:-     100g 97:-   1kg 456:-

5078  Grönpeppar pulver Eko 
Se 5090. 
Piper nigrum. 
50g 70:-   100g 97:-     1kg 456:-

5602  Hallonblad Eko
Innehåller garvämnen och organiska syror. Anv. som 
smakförbättrare i teblandningar. Rekommenderas i viss 
litteratur till ammande mödrar. 
Rubus idaeus 
100g  73:-   1kg 285:-

5022  Hamamelissblad Eko
Innehåller garvämnen. Har en milt sammandragande ef-
fekt, anv. som avkok i bad, omslag, ansikts och rakvatten. 
Hamamelis virginiana  
100g 103:-   1kg 495:-

5224 Harpagoört, rot bitar
Harpagoörtens rötter innehåller iridoidglykosider som 
harpagosid (mycket bitter) och harpagid (svagt söt smak) 
samt procumbid. Dessa ämnen är verksamma bestånds-
delar i flera välbeprövade medicinalväxter. Som med de 
flesta örter, bör man inte dricka te av samma ört i mer än 
tre månader i sträck. Gör en paus på 2-3 veckor innan en 
eventuell fortsättning. 
Beredning: Tag ca 4,5 gram (1 tsk) finhackad rot och häll 3 
dl hett vatten över. Låt dra i ca 8 timmar och sila därefter 
och drick en halvtimme före måltid. En rekommendation 
är att läsa boken Fytomedicin av Hans-Bertil Juneby.
100g 76:-   1kg 306:-

5647 Helig Basilika, blad 
Kärt barn har många namn; Tulsibasilika, Tulsi, Helig 
Basilika, Krishna basilika!
Denna antioxidant används inom ayurveda som allmänt 
stärkande och avstressande. Den är fräscht välsmakande 
och aromatisk genom sitt innehåll av eterisk olja. Mycket 
god kall, ihop med pepparmynta på sommaren eller 
värmande på vintern tillsammans med ingefära i bitar. 
Används som välsmakande te. Tag 1-2 tsk till 3-4 dl hett 
vatten. Låt dra 5-10 minuter. Avnjut!
100g  70:-   1kg 258:-

I de flesta örter & kryddor ingår 12% 
matmoms, förutom för de örter som 
enbart används till annan syfte. Då 
ingår 25% moms. De är märka med
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Vi rekommenderar
följande böcker: 

Örtte och huskurer
Fytomedicin
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nyhet

Du hittar massor av 
goda, användbara o 
alternativa recept på 
vår receptsida; 
www.ekofood.se
Rawfood, LCHF, 
Superbär, Mat för 
huden och mycket mer!

nyhet

Nypon är 
fantastiskt för en 
sund hälsa!



5050   Herbes de provence Eko
En utsökt blandning av typiskt medelhavskryddor att använda 
till alla typer av mat för att ge den typiska smaken av Provence.
50g  54:-   100g 73:-     1kg 282:-

5077  Hibiscusblom Eko (Malva)
Innehåller C-vitamin, olika fruktsyror och färgämnen. 
Ger röda och lite syrliga örtteer. Används ofta ensamt i te 
(malvate). Uppfriskande. 
Hibiscus sabdariffa. 
100g  73:-   1kg 282:-

5020  Humlekottar Eko
De små humlekottarna innehåller bla harts, eterisk olja, 
garvämnen och kan ha en milt rogivande effekt, gärna då 
tillsammans med vänderot och kamomillblommor. Anv. 
som te. 1-2 tsk till 2,5 dl vatten som får dra i 10-15 min. 
Utvärtes vid känslig hud och acne mm, som ansiktsvatten. 
Humulus lupulus
100g 103:-   1kg 495:-

5088  Ingefära pulver Eko
Som kosttillskott t ex i smoothies och som krydda samt i te, 
direkt i det heta vattnet.
50g  56:-   100g 82:-    1kg 349:-

5086  Ingefära, i bitar  Eko
Används till bakning, på fil, som matkrydda och i små mäng-
der till fasta tvålar och peelingprodukter. Cinnamomum zey-
lanicum
100g 82:- 1kg 349:-

5605  Irisrot, pulver (violrot)
Innehåller eterisk olja, stärkelse och slemämnen. Anv. som 
fixeringsmedel i potpourrier. Verkar milt svalkande, sam-
mandragande och fukthållande i hudvårdsprodukter. 
Iris florentina L
100g 105:- 1kg 625:-  25

5634  Islandslav Eko
Innehåller bitter- och slemämnen. Verkar lenande genom 
sitt innehåll av slemämnen. Anv. i teer för hals, svalg. Aptits-
timulerande. Islandica cetraria
100g 88:-  1kg 397:-

5615  Jasminblommor
Blommorna ger smak och textur i grönt och svart te såväl 
som i örtteblandningar. 
Jasminum grandiflorum
100g  103:- 1 kg 495:-

5026  Johannesört äkta Eko
Innehåll. garvämnen, hypericin, saponiner, lite eterisk olja. 
Känd i en rad naturläkemedel (som extrakt). Avkoket verkar 
allmänt välgörande o lugnande för huden i ansiktsvatten, 
masker. Hypericum perforatum
100g 67:-   1kg 234:-

5607  Kalmusrot, bitar
Innehåller bitterämnen som stimulerar matsmältningen.
Acorus calamus 
100g  70:-   1kg 258:-

5030  Kamomillblommor Eko
Innehåll. eterisk olja/slemämnen. Anv. i te (OBS kan verka 
sömngivande). Verkar renande och lugnande. Anv. i bad, 
fotbad, ansiktsvatten, cremer, shampo m.m. 
Matricaria recutita 
100g  82:-   1kg 349:-

5029  Kamomillblom-
mor 
Se art 5030. Matricaria recutita 
100g  73:-   1kg 282:-

5213   Kanel pulver Eko
Används till bakning, på fil, till 
kryddning och i små mängder till 
fasta tvålar/peelingprod. 
Cinnamomum verum
50g  56:-   100g 76:-   1kg 306:-

5036   Kanelstång  Eko
Hela kanelstänger till gröt, te, pynt m.m. Vacker krydda!
Cinnamomum verum
100g 73:-  1kg 282:-

5049  Kanelstång i bitar  Eko
Används i ”orientaliska” teer samt avkok till fotbad.Finns 
även mald se. 5213. Cinnamomum verum
100g 61:- 1kg 190:-

5027  Kardemumma pulver Eko 
Innehåller 3-6% eterisk olja som ger kardemumman sin 
unika aromatiska doft och smak. Används i indisk och asia-
tisk matlagningoch i desserter, kakor mm som en ovärderlig 
smaksättare! Dosera 1-2 ml per 2 dl vatten! Kan också an-
vändas utvärtes i inpackningar och fotbad för huden mm
Elettara cardamomum
50g 74:-  100g 103:- 1kg 492:-

5094  Kassia Kanelpulver Eko 
Ett mycket smakrikt kanelpulver. Se 5213.
Cinnamomum aromaticum
50g  48:-   100g  64:-    1kg 215:-

5037  Koriander pulver Eko 
Innehåller garvämnen men främst eterisk olja, ca 1-2%. Den 
eteriska oljan ger korinaderfröet sin aromatiska doft och 
smak och som krydda kan den användas i många typer av 
mat, gärna i ”svårsmält” mat som bröd, kål, kålrot. Koriander 
kan motverka magknip som ofta är förenat med denna typ av 
mat!   Coriandrum sativum
50g  48:-   100g 64:-    1kg 215:-

5010  Koriander hel Eko 
Se art nr. 5037.
100g 64:-  1kg 215:-

5062  Kryddnejlika pulver Eko
Innehåller 15-25% eterisk olja vilket också ger nejlikan sin 
starka aromatiska smak vilket avspeglas i dess vetenskap-
liga namn. Används i indisk matlagning och som krydda 
i kakor och desserter gärna til jul! Den kan också i små 
mängder ge en pikant smak åt kötträtter, grönsaksrätter mm.  
Syzygium aromaticum 
50g  70:-  100g 97:-     1kg 456: 

5085  Kryddnejlika, hela Eko
Kryddor till kakor, bröd, indisk/orientalisk mat och teer. Fin 
till juldekorationer. Syzygium aromaticum
50g 70:-   100g 97:-   1kg 456:-

5071  Kryddtimjan  Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. God krydda till olika 
grönsaksrätter. God i örtte för hals och svalg. Används i hud- 
och hårvård vid oren hud och mjäll. Även bra i fotbad vid 
hudproblem. 
Thymus vulgaris
50g  56:-   100g 76:-    1kg 306:-

5044  Kummin pulver Eko
Innehåller 3-4% eterisk olja som ger kumminfröet dess 
aromatiska doft och smak och underlättar matspjälkningen 
av grovt bröd, bönor, kål mm. Cumimum Carvi
50g  50:-        100g 67:- 1kg 234:-

5034  Kumminfrön Eko
se 5044. Cumimum Carvi
100g 70:- 1kg 258:-

5638  Körvel finhackad Eko
Mycket användbar kryddväxt, fin till alla typer av soppor, 
dressingar, sallader, ägg, grönsaker och potatisrätter. Passar 
också till fisk och kyckling samt hemgjort örtsmör och olika 
typer av ättiksinläggningar som gurka, pickles och sill.
Används på samma sätt som persilja och kan strös över 
det mesta. Till varm mat tillsätts den alltid då maten är 
färdigkokt. Körveln ingår i kryddblandningar som fine herbs 
och persillade. Fin att ha i energidryck och energismoothie. 
Kryddan är vitamin- och mineralrik och innehåller, liksom 
alla kryddor, eterisk olja. Den ger kryddan sin smak och 
stimulerar matspjälkningen.
100g 88:-  1kg 397:-

5061   Lagerblad hel Eko 
Lagerblad är en vanlig krydda som ger en aromatisk, kryddig 
och varm smak. Den eteriska oljan som ger smaken sitter fast 
inne i lagerbladet och måste kokas fram. Koka därför alltid 
med lagerbladen från början. Den passar i den mesta mat 
som långkokas.
Laurus nobilis
50g 56:- 100g 76:-    1kg 306:-

5038  Lakritsrot, bitar Eko
Innehåller glykosider och glycyrrhizin. God som smak-
förbättrare i örtteer, speciellt de för hals och svalg. Kokas 
i 10-15 min.
Se också Lakritspulver s.39. Glycyrrhiza glabra 
100g  76:-   1kg 282:-

5635  Lakritsrot, hel Eko
Äntligen hela rötter för alla lakritsälskare! Glykosider och 
glycyrrhizin. Se också Lakritspulver s.50. 1 rot väger ca 5 
gram. Glycyrrhiza glabra 
50g  64:-   1kg 496:-

5046  Lavendelblommor
Anv. till te och för avslappning. Innehåller eterisk olja och 
garvämnen. Denna billigare lavendel lämpar sig till doft-
kuddar och vetevärmare, där blommorna ej skall synas. 
Lavandula angustifolia 
100g  67:-   1kg 235:-

5040  Lavendelblommor Eko
Innehåller eterisk olja, garvämnen. Anv. i te för avslapp-
ning. Avkok anv. i bad och ansiktsvatten för sin lugnande 
effekt, samt i doftkuddar, potpourrier, vetevärmare m.m. 
(Se även art. nr. 5046).  Lavandula angustifolia
100g 85:-   1kg 373:-

5041  Lindblommor Eko
Innehåller slemämnen och eterisk olja. Anv. som avkok i 
olika teblandningar för hals/svalg. Tilia cordata
100g 88:-   1kg 397:-

5608  Luzernört, hackad
Se 5609 s 40. Till örtte mm. Används ofta vid amning.
100g  58:-  1 kg 168:-

5042  Läkemalvarot, bitar Eko
Innehåller slemämnen. Anv. som avkok i olika tebland-
ningar för hals/svalg. 
Althaea officinalis 
100g  91:-   1kg 416:-

5229 Lökbitar Eko 
(1-3 mm). Lök är rikt på antioxidanter och favonoider. An-
vänds som färsk hackad lök i olika maträtter. Kan värmas 
eller stekas med från början i soppor, grytor, vegetariska 
biffar mm. Kan blandas med andra torkade grönsaker till 
grytor, soppor, buljong mm för att användas på tur i skog 
och fjäll och vid andra resor. Allium cepa
100g 64:-  500g 120:-

5053  Lökpulver Eko 
Lök är rik på antioxidanter och flavonoider. Som pulver 
kan det användas i ört-, krydd- och saltblandningar, samt 
till marinader, dressing, mjukost mm. I varm mat tillsätts 
den på slutet. Allium cepa
50g  58:-  100g 79:-  1kg 325:-

5043  Mariatistelfrön, hela
Anv. för att göra extrakt med glycerin eller sprit. De aktiva 
ämnena är svårlösliga i vatten, därför är vattenavkok inget 
alternativ till denna ört.
 Silibym marianum
100g  64:-   1kg 213:-

5005  Maskrosblad Eko 
Maskrosblad innehåller bitterämnen, B-vitaminer, C-vi-
tamin och kalium. Bitterämnena stimulerar aptiten och 
gör att vi producerar mer galla och andra magsafter vilket 
bidrar till att vi lättare spjälkar fett och olja.
Taraxacum officinale
100g 64:-  1kg 213:

5629  Maskrosrot Eko 
Maskrosrötter är rika på bitterämnen, pektin, garvämnen, 
inulin och slemämnen. Bitterämnena stimulerar aptiten 
och matspjälkningen och gör att vi producerar mer galla 
och andra magsafter vilket gör att vi bättre spjälkar fett 
och olja. Garvämnen är milt sammandragande och 
slemämnena skyddande!
Taraxacum officinale
100g 82:-  1kg 349:-

5623  Mattram blad
Innehåller bittra ämnen, parthenolid, chrysartemin mm. 
Den är mycket besk i smaken. Används som te eller fin-
mald. Vill Du veta mer, läs om dess egenskaper i böcker 
mm. Tanacetum parthenium
100g  82:-   1kg 349:-

5227  Mejram Eko 
En sötare art av origanumsläktet, som är sör, kryddig, 
aromatisk och används 
i soppror, (t ex ärtsoppa) 
grytor, lasagne och 
på pizza istället 
för oregano som 
är starkare och vassare i 
smaken. 
Origanum marjorana
100g  67:-   1kg 235-

nyhet

Curry är en blandning av 
huvudsakligen orientaliska 
kryddor och kan vara allt 
från kryddrikt aromatisk 
till brinnande stark. Tillsätt 
själv cayennepeppar om Du 
vill ha mer hetta! Se s. 46

Stärkande Krydda - Gör själv!
5 tsk Gurkmeja eko
6 tsk Fänkålspulver eko
3 tsk Korianderpulver eko
3 tsk Spiskumminpulver eko
2 tsk ingefärspulver eko
1 tsk Svartpeppar mald eko 
1/4 tsk Kanelpulver eko
1/2 tsk Korngräspulver 

Används som allroundkrydda i mat, 
dressingar eller blanda 3 msk till ca 100 g 
kokos virgin och förvara i burk. Använd den 
kryddiga kokosen till stekning, i grytor, soppor mm.

nyhet
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ChiliCacao
5216  Munkpeppar hel 
Munkpeppar från kyskhetsträdet - ett värdefullt frö histo-
riskt sett - väl använd som medicinalkrydda. har mildare 
smak än vanligt vanligt peppar men går att använda på 
samma vis.Fröna innehåller flavonosider, alkoloider samt 
eterisk olja och kan användas som vanlig peppar men 
dess smak är snällare än den hos vanlig peppar. Vitex 
agnus-castus
100g  61:-   1kg 190:-

5217  Munkpeppar pulver 
se ovan (5216). Vitex agnus-castus
100g  67:-   1kg 235:-

5099  Muskotnöt pulver Eko   
En personlighet med unik smak som doseras med måtta. 
Innehåller 5-15% eterisk olja som ger muskotnöten dess 
karakteristiska smak. Fin till soppor, såser, stuvningar, mat 
med ost och ägg som gratänger och suffleér. Stimulerar 
aptiten.
50g  110:-  100g 160:-   

5618  Neemblad
Ört känd inom Ayurveda. Avkok av neem anv. i hudvårds-
prod. till bad, omslag, vid olika typer av hudproblem. 
Melia azadiracta.             

25100g  60:-   1kg 234:-

5002  Nyponrosskal, bitar Eko 
Innehåller främst naturlig C-vitamin men också pektin, 
garvämnen och fruktsyror. En naturlig källa till C-vitamin. 
Används som te, i teblandningar mm. Nyponrospulver se 
s. 51, 5004. Rosa affinis rubiginosa
100g 67:-   1kg  223:-

5048  Olivblad Eko 
Innehåller bitterämnen, flavonoider och garvämnen. Anv. 
i örtteer. Allmänt stimulerande för kroppen. Olea europea 
100g  67:-   1kg 235:-

5228  Oregano Eko 
En kraftfull aromatisk, kryddig och lite bitter krydda.
Används på pizza och till annan medelhavsmat med 
eller utan tomater. Den innehåller, som alla kryddväxter, 
eterisk olja och domineras av carvacrol som ger den vassa 
aromatiska smaken. Kallas även Kungsmynta! 
Origanum vulgar
100g  73:-   1kg 282:-

5626  Paprikapulver eko
Rött, ”sött” paprikapulver från torkade, ekologiskt odlade 
paprikafrukter som finmalts och nu kan användas som kryd-
da med god, aromatisk sötma fri från den brännande karak-
teristiska smaken från chilifrukt. Kan användas till fisk, kött 
och olika grönsaksrätter, stuvningar och äggrätter. Många 
kryddor vinner smak på att värmas upp i olja eller smör men 
denna paprikan ska tillsättas i slutet av tillagningen! Pulvret 
innehåller rikligt av A- och C-vitamin! Capsicum annuum 
50g 60:-    100g  82:-  1kg  349:- 

5045  Persiljebladspulver Eko
Innehåller förutom eterisk olja, kalcium, kalium, magne-
sium, järn, karotin och C-vitamin. Stimulerar aptiten och 
matsmältningen och kan öka mjölkproduktionen vid am-
ning. Kan användas i alla typer av mat, (dressingar, såser, 
soppor, grytor, smoothies), för att ge smak och karaktär. 
Gör ett örtsalt genom att blanda det med andra torkade, 
finmalda örter och salt. 
Petroselinium crispum
100g 70:-  1kg  258:-

5644  Persiljablad finhackad 1-2 mm Eko
Se 5045.
50g 60:-  100g  82:-   1 kg  349:- 

5052  Pepparmyntsblad Eko
Innehåller eterisk olja. Mycket god i örtteer. För anv. i 
hudvård rekommenderas den eteriska oljan. 
Mentha piperita
100g 82:-   1kg 349:-

5057  Ringblommor Eko
Innehåller färgämnen, slemämnen, saponiner och lite ete-
risk olja. Anv. som ingrediens i teer för magen. I hudvård 
som avkok eller tinktur i olika produkter för alla hudtyper 
och många olika hudproblem. Calendula officinalis
100g 79:-   1kg 325:-

5202  Rooibush te Eko
Rik på antioxidanter, anv. som te och som avkok till hud- 
& hårprodukter. 
Aspalathi contam 
100g  64:-   1kg 213:-

5060  Rosenblom, blad
Se 5059.  
Rosa gallica
100g  70:-   1kg 258:-

5059  Rosenblom, knoppar
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Anv. i potpourrier 
och som dekoration i badsalt samt smaksättare i örtteer. 
Verkar renande, sammandragande. Anv. därför i rengö-
rings- och ansiktsprod. vid   t ex pormaskar. 
Rosa gallica 1 kv. 
100g 100:-   1kg 476:-

5632  Rosenrot
Mångsidig ört som är en storsäljare inom hälsokost-
branschen. En ört som också saluförs som lusthöjande 
inom erotikbranschen! Dos. ca 2 tsk till en halv liter hett 
vatten och låt dra i ca 10 min. (Detta är inte roten från 
ros)  Rhodiola rosea 
50g  118:-  1kg  770:-

5627  Rosépeppar, hel Eko 
Rosépepparkornen kommer från ett året-runtgrönt, tropiskt 
träd från Sydamerika. De röda eller rosafärgade pepparkor-
nen har en fruktig pepparsmak och kan användas till kött, 
fisk och grönsaker, precis som vanlig svartpeppar. 
Schinus molle
50g 82:- 100g 112:-   1kg  566:-

5058  Rosmarin, finhackad Eko
Innehåller eterisk olja, garvämnen och saponiner. God 
som krydda till bl a medelhavsmat. Allmänt stärkande i 
örtteer, stimulerar aptiten. Användas i hårvårdsprod. för 
sin stimulerande effekt vid mjäll och fett hår.
Rosmarinus officinalis 
50g 46:-   100g  61:-   1kg 190:-

5637  Rödalmsbark pulver
Den näringsrika rödalmbarken har en lenande effekt på 
slemhinnorna. Ulmi pubescens
50g 78:-   100g  108:-   1kg 526:-

5223 Röllikablom Eko
Blommorna innehåller eterisk olja, bitterämnen samt 
garvämnen. Används i olika ”magteer”. Stimulerar aptiten. 
Beredning: Tag ca 1 tsk röllikablom per 3 dl hett vatten till 
te. Låt dra 10-15 minuter och sila sedan. Drick gärna teet 
mellan måltiderna eller en halvtimme före måltid. 
Utvärtes användning i sittbad eller fotbad. Dosera 3-4 
gram per liter vatten. Används för sin sammandragande 
effekt. Även i hud- och hårvårdsprodukter. Läs mer i Fyto-
medicin av Hans-Bertil Juneby. Achillea millefolium
100g  67:-   1kg 235:-

5064  Röllikablom
Blommorna innehåller eterisk olja, bitterämnen samt 
garvämnen. Används i olika ”magteer”. Stimulerar aptiten. 
Beredning: Tag ca 1 tsk röllikablom per 3 dl hett vatten till 
te. Låt dra 10-15 minuter och sila sedan. Drick gärna teet 
mellan måltiderna eller en halvtimme före måltid. 
Utvärtes användning i sittbad eller fotbad. Dosera 3-4 
gram per liter vatten. Används för sin sammandragande 
effekt. Även i hud- och hårvårdsprodukter. Läs mer i Fyto-
medicin av Hans-Bertil Juneby. Achillea millefolium
100g  67:-   1kg 235:-

5065  Salviablad (kryddsalvia) Eko
Innehåller eterisk 
olja och garväm-
nen. God som 
krydda till fet mat. 
Verkar antiseptisk 
och sammandra-
gande, anv. därför 
gärna som avkok i 
olika deodoranter. 
Salvia officinalis
100g 73:-   1kg 
282:-

5616  Schweden bitter 
En blandning av hackade örter till Svenskdroppar enligt 
Maria Trebens originalrecept, mindre satsen. Enbart för 
utvärtes bruk. Används vid irriterad hud. 
50g  70:-   100g 122:-   1kg  690:-    

5070  Senapsfröpulver Gult Eko
Senapspulver är basen i olika sorters senap - det blandas med 
socker, ättika, salt mm för att få fram en av våra mest använda 
smaksättare. Pulvret kan användas som en krydda i sig själv, 
eller ihop med andra kryddor t ex i hemmagjord majonnäs, 
äggsallad, potatissallad och oftast ihop med vinäger.    
 Brassica alba
100g  58:-   1kg 168:-

5645  Senapsfrön Eko
Se art. 5070.  Brassica alba
100g  52:-   1kg 145:-

Aromasmör
Ett enkelt och bra sätt att använda eteriska oljor till 

mat är att göra aromasmör -en variant på vanligt 
kryddsmör. Receptet kan användas till till andra rätter 
man annars använder kryddsmör, tex bakad potatis, 
kokta grönsaker samt fisk och kött. Smöret i receptet 

kan ersättas med vegomargarin.

Gör så här:
Rör smöret mjukt. Blanda i alla ingredienser 

och rör ordentligt. Förvara i kylskåp.

Citronsmör
100 g osaltat smör

0,5 msk pressad citronsaft
6 dr citronolja*

lite nymalen svartpeppar
salt eller örtsalt

*Istället för citronolja kan 
lime- eller grapefruktsolja 

användas.

5067  Slåttergubbeblom (arnica)
Innehåller eterisk olja och flavoniner. Kan anv. till tinktur. 
Arnica montana
100g 176:-   1kg 1050:- 25

5031  Spiskummin pulver Eko 
Innehåller eterisk olja som ger spiskummin dess aromatis-
ka doft och smak. Den är aptitstimulerande och bra att ha 
i mat med bönor för att underlätta matspjälkningen. Den 
är vanlig i indisk, orientalisk/arabisk och mexikansk mat.  
Cuminum cyminum           
50g 58:-  100g 79:-    1kg 325:-

5098  Stjärnanis, hel Eko
Den vackert formade kryddan odlas i södra Kina och norra 
Vietnam. Den innehåller 5-8 procent eterisk olja främst ane-
thol som ger stjärnanisen dess lakritsliknande doft och smak. 
Anv. i te för halsen när man känner sig småfrusen mm och i 

teblandningar för magen, men också för 
sin fina smak, samt till snaps.  Illicium 
verum
50g  60:-        100g  82:- 1kg 349:-

5628  Stjärnanispulver Eko 
Se 5098. Illicium verum 
50g  64:- 100g  88:-    1kg 397:-

5068  Styvmorsviol Eko
Innehåller saponiner. Anv. i örtteer för 

hals och svalg. Som avkok i ansiktsvatten, bad och hårpro-
dukter för sin renande och lugnande effekt. Viola tricolor
100g  73:-   1kg 282:-

5083  Svartkummin Eko, hel 
En ettårig växt som odlas för sina kryddiga, små svarta 
fröns skull. Den är mycket vanlig och har traditionellt 
använts i Mellanöstern och Centralasien som krydda 
och ingår i husapoteket! Fröna används oftast hela och 
för att smaken ska komma fram hettas de snabbt upp i 
stekpannan. Används främst för att smaksätta grönsaks-
rätter, aubergine, pumpa och squasch men också till fisk, 
lamm och som ströfrön på bakverk och i bröd. Tips! Rosta 
svartkummin-, spiskummin- och fänkålsfrön och bjud på 
dem efter maten - speciellt efter kålrätter, kött och annan 
svårsmält mat, detta hjälper mot väderspänningar! Nigella 
sativa
100g  67:-  1kg 235:-

Marinera i sommar med eko-
logiska, nyttiga  kryddor och 
tillverka ditt eget örtsmör!

5617  Hennapulver
Till hårfärgning. Hårfärgningen kan gö-
ras som gelé, oljeinpackning eller med 
vätska. Receptexempel hårfärgning: 1-2 dl 
hennapulver blandas med 2-4 dl citronsaft 
eller vatten. Låt ev. stå upp till 12 timmar i 
rumstemp. Packa in håret med smeten och 
vistas gärna på varmt ställe (i solen, bastu 
eller använd hårtork)  30 min.-2 tim. Law-
sonia inermis
100g 69:- 1kg 238:-
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i kärlekens & hettans tecken!
Gör 2 koppar Chilichoklad med 
len grädde och raw kacaonibs på 
toppen! 

25

nyhet
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5063  Svartpeppar pulver Eko 
Innehåller eterisk olja som medverkar till pepparns aromatiska 
”peppar”smak. Detta är en av våra mest vanliga kryddor som 
används i all sorts mat men även i kakor t ex pepparkakor!     
 Piper nigrum
50g 64:-  100g  88: -            1kg 397:-

5066  Svartpeppar hel Eko
Peppar odlas i många av de tropiska länderna i södra Asien 
som Indien, Sri lanka, Indonesien och Malaysia. Växten är en 
buskaktig klängväxt. Från de små blommorna bildas upp till 50 
runda pepparfrukter i varje ax. Från samma pepparväxt får man 
flera olika sorters peppar: svart-, vit-, röd- och grönpeppar. 
Svartpeppar innehåller eterisk olja som bidrar till pepparns 
aromatiska ”peppar”smak. Detta är en av våra mest vanliga 
kryddor som används i all sorts mat men även i kakor t ex 
pepparkakor! Piper nigrum
50g  64:-100g 88:-    1kg 397:-

5080  Svart vinbärsblad Eko
Innehåller garvämnen och C-vitamin. God att ha i alla typer 
av örtteer. Ribes nigrum L
100g 76:- 1kg 306:-

5631  Vallörtsrot 
Innehåller allantoin och slemämnen. Verkar lenande, 
fuktighetsbevarande och mjukgörande för huden. Motverkar 
torrhet. Anv. i bad, ansiktsvatten, cremer o s v. Enbart för 
utvärtes bruk. 
Symphytum officinale     25

100g  60:-   1kg 234:- 

5018 Vaniljpulver Eko
Äkta, naturligt vaniljpulver att använda till desserter, ka-
kor mm. Gör Ditt eget vaniljsocker med eko. råsocker eller 
florsocker. Vanilla plantafolia Madagaskar 
10g 59:-   100g  299:-

5019  Vaniljstänger Eko rör
Äkta vaniljstänger för dessert, glass, kakor, marmelad, saft, 
geléer, chokladpraliner mm. Ca 16-18 cm i glasrör med kork. 
Vaniljpulver se 5018. Vanilla plantifolia 
4 st i glasrör 79:- 17st i påse 272:-

5234 Vitlöksbitar Eko
Används som färsk hackad vitlök i maträtter. Kan värmas eller 
stekas med från början. Kan också blandas med andra torkade 
grönsaker till soppor och grytor att ätas/tillredas under vand-
ringar i skog och fjäll. Allium sativa
100g 67:-   1kg  235:-

5035  Vitlökspulver Eko
Kan användas som färsk vitlök i olika maträtter (men tillsätts 
först i slutet av kokningen). Kan också användas i egna krydd-
blandningar, örtsalt mm. Vitlök kan i rätt dosering ha en rad 
positiva effekter på kroppen! Allium sativum
50g 50:- 100g 67:- 1kg 234:-  

5630  Vitpeppar, hel Eko 
Peppar odlas i många av de tropiska länderna i södra Asien 
som Indien, Sri lanka, Indonesien och Malaysia. Växten är en 
buskaktig klängväxt. Från de små blommorna bildas upp till 
50 runda pepparfrukter i varje ax. Från samma pepparväxt får 
man flera olika sorters peppar: svart-, vit-, röd- och grönpep-
par. Vitpepparn kommer från den mogna, torkade frukten och 
har mest pepparstyrka men är mindre aromatisk än svartpep-
par. Den har en självklar plats i såser och dressingar och kan 

användas både till varma och kalla rätter, kött, fisk och grönsa-
ker, för sting 
och pepparsmak. Piper nigrum
50g 78:- 100g 108:- 1kg 526:- 

5620  Vänderot, bitar Eko
Innehåller eterisk olja. Anv. i örtteeblandningar vid stress och 
oro. Katter älskar doften av vänderot. 
Valeriana officinalis
100g  73:-   1kg 282:-

5074  Åkerfräken Eko
Innehåller mycket mineraler, främst kisel. Örten måste kokas 
i minst 10 min. för att kiseln skall avges. Kisel verkar allmänt 
stärkande - i både teer och vid hudproblem. Anv. i bad och 
omslag samt i hårprodukter. 
Equisetum arvense
100g  64:-   1kg 213:-

5601  Ögontröst Eko
Namnet avslöjar mycket om denna ört och dess fina och 
värdefulla egenskaper! Fin i ögonprodukter, svalkar och verkar 
välgörande på området runt ögonen. Anv. i örteer.
Eupbrasia Rostkoviana
100g  76:-   1kg 306:-

5225 Örtsalt grovt eko
Ett gott örtsalt helt baserat på havssalt, torkade grönsaker och 
kryddor. 
Ingedients: Havsalt, sellerirot, lök, dill, basilika, timjan, lib-
sticka, persilja, rosmarin, vitlök.
Samtliga ingredienser från certifierade odlingar utom saltet som 
inte kan certifieras ekologiskt. 
100g  64:-    250g 118:-   1kg 220:-

Åkerfräken: Rik på mineraler, 
främst kisel. Örten måste kokas i 
minst 10 min. för att kiseln skall 
avges. Kisel verkar allmänt stärkan-
de - i både teer och vid hudproblem. 
Anv. i bad och omslag samt i hårpro-
dukter. 

Fläderblommor: 
Med eterisk olja och flavonglyko-
sider.Verkar lenande för hals och 
svalg i örtteer. Kan även användas 
som avkok i ansiktsvatten vid irri-
terad hy. 

Mår Du illa så tugga 
på en bit ingefära 
eller drick ingefärste!

nyhet

nyhet

en ny bok av naturläkare Mette 
Bohlin och trädgårdsjournalist eva 
Robild, vad vi vet den allra första 
boken på svenska om örtteer.
”I boken delar vi med oss av vår kunskap 
om hur man samlar in, odlar, skördar och 
tar hand om växterna. Läsarna får lära sig 
plocka blommor, rötter och frukter, torka 
dem, förvara dem och tillreda dem på bästa 
sätt. Självklart berättar vi också hur växterna 
kan bidra till att stärka kroppen och läka oli-
ka besvär och åkommor, alltifrån oro, stress 
och insomningsproblem till huvudvärk, 
klimakterie- och prostatabekymmer. 
   Ett 60-tal växter presenteras mer ingående 
i text och vackra bilder, tagna av författarna 
själva under årets olika skiften. Betoningen 
ligger på svenska vilda växter, men vi har 
också lyft fram odlade örter och några mer 
exotiska växter såsom aloe vera, kanel och 
gurkmeja. Boken rymmer också ett antal 
recept.
   Den 295 sidor omfångsrika boken 
innehåller även kapitel om nyttiga vilda 
blad, tillverkning av tinkturer och oljor, 
detox, mjölksyrning, groddning och odling 
samt ett större kapitel om hur kroppens vikti-
gaste organ fungerar och hur man kan stötta 
dem när vid olika problem. Med hjälp av 
enkla ”felsökningscheman” organ för organ 
hittar läsaren lätt en kur som passar vid till 
exempel nedstämdhet, lågt järnvärde eller 
trötta ögon”.      

7026 Örtte & Huskurer 295 sid 1st    275:-

Recept med Carragenpulver!

Supergod pannacotta 
utan gelatin! se sid 45!

Ny Bok
  275:-

Bikarbonat 

se s
. 21

Vår kropp består av 15-20% protein och det är viktigt att 
förse kroppen med bra proteiner. Protein bygger t ex musk-
ler och är viktiga för enzymer-, hormon- och hemoglo-
binproduktionen. Genom sitt höga näringsinnehåll kan 
hampproteinpulver tillföra kroppen essesiella fettsyror, järn, 
zink, koppar, folsyra, vitamin B. Det innehåller de 21 olika 
kända aminosyrorna inklusive de 8 essesiella aminosyrorna 
som kroppen ej kan producera själv!
Genom att det är växtprotein och gluten- samt laktorsfritt 
är hampprotein ett utmärkt val för människor med allergier, 
vegetarianer, veganer och i te minst sportutövare, bodybuil-
ders och alla som vill hålla kroppen i god form. 
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Goodfood, superbär mm
Här har vi samlat ett litet skafferi med en mängd rena naturprodukter 
som kallas näringstillskott, superfood, superbär, mattillsatser och andra 
matnyttiga produkter som kokossocker, kokosmjöl och olika kakaoproduk-
ter för t ex rawfood. En stark trend inom naturkosmetik är att att använda 
råvaror som kan ätas till egna hårinpackningar, ansiktsmasker med kryddor 
och super- food och bär. Alla dessa superfoods och superbär ger smak och 
färg men innehåller också en massa nyttiga ämnen som mineraler, vitami-
ner, antioxidanter, spårämnen, proteiner och fytomedicinska ämnen. Här 
finns också ett par naturliga förtjockningsmedel som gör det enklare att 
göra dressingar, desserter, puddingar, smoothies, såser eller ansiktsmasker! 
Många av dessa produkter passar in i nya dieter som Rawfood, LCHF, är 
helt veganska, GMO fria och nästan alla är från ekologiska odlingar. Flera 
matnyttiga råvaror finns under eko.

5505 Acaibär, pulver Eko 
Acaibär är små mörklila bär från Acaipalmen som odlas 
ekologiskt i Brasilien. Bären handplockas och pres-
sas. Fruktköttet  och saften frystorkas och pulveriseras.                                                                       
Mycket näringsrikt med högt innehåll av protein, fettsyror, 
mineraler, antioxidanter och fibrer. Euterpe oleracea
50g 112:-  250g  330:-

5023  Acerola pulver Eko 
Innehåller mest C-vitamin av all slags föda! Pulvret kan anv. 
som C-vitamintillskott. Löses i ljummet vatten, eller i te, strös 
på filen mm. Malpighia glabra L. 
50g 130:-   100g  224:-  500g  728:-   

5518 Aprikoskärnspulver bitter Eko
Aprikosens kärna eller frö är mycket näringsrikt, rikt på pro-
teiner, fibrer, fett ( en olja som liknar mandeloljan). Pulvret är 
en bra källa till järn, zink, fosfor, kalium, magnesium och inte 
minst B17. Det är viktigt att förstå att bittermandelpulver ska 
konsumeras med försiktighetgenom sitt innehåll av amygdalin 
(B17) samt sitt innehåll av cyaniden. Rek. daglig dos är 1-2 
gram. Bitter aprikospulver kan ätas rå eller tillsättas i varm 
mat. Det kan strös över fil, gröt, sallad eller användas i grytor, 
soppor och drickas i juice och smoothies mm. Det kan även 
användas som krydda i t ex kakor och där man önskar en pi-
kant och god bittermandelsmak! Frukten plockas för hand och 
den hårda kärnan tas fram ur frukten. Kärnan krossas och fröet 
tas fram. Detta tvättas, torkas och mals till pulver. 
Inga klumpförebyggande medel har tillsatts. Förvaras mörkt, 
torrt och svalt. Apelsinkärnan innehåller inga allergener, men 
andra sorters nötter hanteras på samma ställen!
Prunus armeniaca
100g 60:-  250g 99:-  

5517 Ashwagandha pulver Eko
Ett pulver som är gjort av roten från winthania somnifera som 
växer naturligt på många ställen i Indien, särskilt i de torra 
regionerna. Ashwagandha har traditionellt använts inom 
Ayurveda-läran. Den kallas ofta för indisk ginseng trots att de 
inte botaniskt sett tillhör samma familj. Den har en ljus färg, 
svag nötsmak, mild men med en lätt bitter ton. Ashwagandha 
innehåller många näringsämnen och fytoterapeutiska ämnen 
som anolides, alkoloider, kolin, aminosyror och olika typer av 
kolhydrater. Roten tvättas. hackas i bitar, torkas och mals till ett 
pulver. Ingenting tas bort och ingenting tillsätts. 
Dosera 2-5 gram per dag (1-2 tsk) fördelat på två tillfällen. 
Kan blandas i smoothies eller annan dryck. Strös på mat eller 
löses upp i ljummet vatten, mjölk mm. Bör inte användas 
kontinuerligt över längre tid. Används ca 8-10 veckor, sedan 
en paus på 4-6 veckor. Bör inte användas under graviditet och 
amning. Förvaras svalt och torrt samt utom räckhåll för barn! 
Winthania somnifera
100g 91:-  250g 160:-   1kg 373:-

5507 Aroniabär, pulver Eko 
De torkade bären är mycket rika på antocyaniner, kraftfulla 
antioxidanter som ger bäret dess färg och är betydelsefulla för 
god hälsa. Bäret är är också rikt på A-, E-, B2 och C-vitamin 
samt karotin, järn, jod och kalcium. Smaken är syrlig och 
välsmakande och pulvret kan användas i smoothies, på filen 
och gröten, i bärshots och desserter  mm. Fin som dryck! Häll 
varmt vatten över önskad mängd pulver och rör om! Sötas efter 
tycke och smak, t ex med kokossocker!
Aronia Melanocarpa
100 gr 70:- 1 kg 258:-

5519 Baobab pulver Eko
Baobab växer vild på de Afrikanska savannerna. Trädet ger sto-
ra ätliga frukter med ett hårt skal och en mjuk näringsrik kärna. 
Den mjuka kärnan separeras från det hårda skalet, hackas, 
torkas och mals till pulver. Pulvret innehåller C-vitamin, antiox-

idanter, mineraler som fosfor, järn, kalium, kalcium mm. Det är 
mycket fiberrikt och har en god citrussmak som gör den perfekt 
att använda i många maträtter och drycker som smoothies, 
juice, yoghurt, desserter och fruktsallad. 
Dosera 1-3 tsk per dag. Adansonia digitata
100g  91:-   250g 180:-  1kg 416:-

5509 Blompollen (bipollen) Eko 
Extra näring genom ekologisk bipollen som är rik på enzymer, 
vitaminer, mineraler och proteiner.
100 g 76:-   500g 300:-

5220 Brännässlefrön, hela Eko
Superfoodfröna från brännässla räknas egentligen som nötter. 
De kan enkelt mixas och krossas i en elektrisk kaffekvarn, så att 
ala näringsämnena tas upp lättare av kroppen. Den kan sedan 
ätas som pulver på yoghurt, fil och i mandelmjölk ihop med 
nötter, frön och musli. Fin i gröna nyttodrinkar och. smoothies. 
Pulvret kan även blandas i bröddeg mm och användas som de 
flesta småfrön (nötter). Nässelfrön är proteinrika och stärkande 
och innehåller också fytoöstrogen!
100g 64:- 1kg 213:-

5076 Brännässlepulver Eko
Se 5006. Att strö över livsmedel och
blanda till dryck som kosttillskott. I örtkosmetik används pulvret 
till mild peeling och näringsrika masker tillsammans med alger 
och lera. Urtica dioica
100g 67:- 1kg 234:-

5522 Camu camu pulver
Camu camu är en buske som växer vilt vid vattendrag i Amazo-
nas regnskogar i Söder Amerika. Den utvecklar rödlila bär med 
ett mycket högt innehåll av C-vitamin och flera antixidantäm-
nen. De innehåller näst mest mängd av C-vitamin från naturlig 
källa. Frukten har traditionellt använts som sötningmedel till 
godis och desserter. Utifrån sin höga halt av C-vitamin samt 
andra näringsämnen används de allra mest som näringstillskott.
Bären plockas förhand, tvättas i källvatten, torkas och mals 
till fint pulver. Raw food, vegan, ekologiskt, glutenfritt samt 
allergenfritt! Används med ca 0,5 tsk en till två gånger om 
dagen. Myrciaria dubia
50g 110:- 100g  180:-    250g 650:-

5513  Carob Eko
Carob kan vara en lösning för den som vill undvika vanligt 
socker men inte riktigt kan låta bli. Smaken är rund och mjuk 
med naturlig sötma som kan tilltala. God till smoothies, kakor, 
glass och bakverk! Den kan användas även istället för vanlig 
kakao men innehåller inte koffein och teobromin. Fetthalten 
är låg, ca 0,67 %. Kakaobönor har en fetthalt på 50%. Carob 
är rikt på kalcium men även mineraler som järn, kalium och 
natrium. Har traditionellt använts för att lugna oroliga magar. 
Ceratoniai Siligua L.
300g 80:-   1kg   220:-

4309  Carragenpulver
Mixas med varmt vatten och förtjockar desserter och mat. Kan 
användas till pannacotta  Carrageenan.  
50g 106:-   250g  338:-   1kg   816:-

5500 Chiafrön Eko 
En exeptionellt god källa till omega 3, men innehåller även 
proteiner, mineraler och vitaminer. Äger gelébildande egenska-
per liksom linfrö, och passar därför bra i olika puddingar och 
som konsistensgivare i olika recept.
50g  42:-  250g 142:-  1kg 350:-

5512  Cacao Chili Criollo Rå
En häftig smakkombination både för desserter, varmchoklad, 
chokladtryfflar och för maträtter som chili con carne, andra 
kötträtter och såser mm. Chili och choklad kombinerat är en 
kärlekens och hettans krydda, så denna krydda är en upplevel-
se. Det går fint att tillsätta lite av vår cassiakanel och vårt äkta 
vaniljpulver. 
Theobroma cacao L capsicum annum
100g  73:-   1kg   282:-

5506 Chlorella, tabletter Eko 
En encellig grönalg, rik på protein och andra viktiga närings-
ämnen. i torkad form ska den innehålla ca 45% protein, 20% 
fett, 20% kolhydrater, 5% fiber och 10% mineraler och vitami-

Chokladnyttobollar med chia!
Ingredienser
1 dl raw kakaopulver Criollo Crearome eko
1 dl mandelmjöl
2 msk chiafrön Crearome eko
1 tsk lucuma pulver Crearomeeko
5 plommon (skala och ta bort kärnorna)
2 msk kokosolja Crearome eko
2 msk maca pulver Crearome eko
1 knivsudd chilipulver Crearome eko
Lite vatten
2 mixade fikon

0,25 dl raw kakaonibs Crearome eko

Gör så här
Mixa ihop ingredienserna
Rulla till bollar som rullas i lätt mixade 
kakaonibs
Ställ bollarna i kylen!
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Bikarbonat 

se s
. 21

ner. Används som hälso- eller/och kosttllskott världen över! 
100g  98:-   500g 390:-   1kg   690:-

5503 Chlorella, pulver Eko 
Se 5506 ovan! Chlorella vulgaris
50g  55:-  250g 180:-  1kg 620:-

4021  Citronsyra
För t ex syltning, saftning och karamellkokning.
Vi har under det senaste året försökt att hitta ett alternativ till 
citronsyra och det närmaste vi kommit är ren citronjuice från 
ekologiskt odlade citroner, pastöriserade. Hållbarhet i kylskåp 
efter flaskans öppnande är minst tre månader. OBS koncentre-
rad och vanlig citronjuice som säljs på marknaden innehåller 
nästan alltid tillsatt citronsyra. Se också s. 21.
100g 54:-    500g 113:-  1 kg 178:- 5x1kg 695:-

5510 Fläderbär, hela Eko 
Bären är rika på C-vitamin, fruktsyra, garvämnen och antocy-
anglykosider. Bra att intaga i förkylningstider. Kan malas till 
mjöl och användas  på maten eller i varm eller kall dryck. Sötas 
efter behov. Sambucus nigra
100g 73:- 1 kg 282:-

5226 Grönsaksbuljong, pulver eko 
(utan jästextrakt)
God grönsaksbuljong helt baserad på havssalt, torkade grön-
saker och kryddor. Fri från jästextrakt och klumpförebyggande 
medel, vilket kan göra att pulvret kan klumpa sig. 
Ingredients: Havssalt 55%, morot, selleri, libsticka, lök, blom-
kål, purjolök, persilja, broccoli, vitlök, muskotnöt, gurkmeja, 
bockhornsklöverfrö, koriander, ingefära, paprika, fänkålsfrön. 
Samtliga ingredienser från certifierade odlingar utom saltet som 
inte kan certifieras ekologiskt.
100g  79:-    250g 160:-   1kg 349:-

Pannkakor LCHF (Detta recept ger ca 4 st)

2 ägg
1 dl vispgrädde
1 dl mandelmjöl
½ msk fiberhusk
1 nypa himalayasalt
1 tsk bakpulver
1 miniknivsudd äkta vaniljpulver

Stek i ekologiskt kokosfett på medelvärme. 
Ät med t ex bär, turkisk yoghurt eller vispad 
grädde med äkta vaniljpulver! 
Mums!
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