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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 98:-   250g  280:-   1kg   763:-

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
. X

X

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 51:-    500g 105:-  1 kg 145:- 5x1kg 615:-

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!

nyhet



5621  Guaranapulver 
Uppiggande - innehåller koffein. 
Dos. 1 tsk i dryck. Paullinia Cupana
100g 88:- 1 kg 397:-

5619  Guaranapulver Eko
Uppiggande - innehåller koffein. Dosera 1 tsk i dryck. 
Paullinia Cupana
50g 94:-    100g  124:-   1kg 676:-

4310  Guarmjöl Eko
matkvalitet, fritt från gluten och laktos
Rik på galactomannan min. 82%. Gluten- och laktosfritt. Sta-
biliserar och förtjockar dressingar, desserter, såser, dipsåser, 
soppor, marmelad mm. Kan användas kallt och varmt. En 
halv tsk (1 gram) till 150-200 ml mat. Genom en liten tillsats 
i bröd förlänger guarmjölet brödets saftighet. Används främst 
till mat. Om den används i hudvårdsprodukter har den 
främst förtjockande effekt. Cyamopsis tetragonolobus. E412
100g  65:-   500g  154:-   1kg 245:- 5x1kg 875:-

5527 Hampfrön Eko
Oskalade hampfrön som kan ätas som de är eller enkelt 
malas till mjöl i en mixer eller elektrisk kaffekvrn och sedan 
användas som mjöl o bröd, bullar, kakor mm. Strös över fil, 
yoghurt, gröt och blandas i smoothies. 
Hampfrön är rika på högvärdigt protein, essentiella fettsyror, 
fibrer, viktiga vitamner spm A, D och E- vitaminer.
100g 70:-  250g 158:-   1kg 600:-

5516 Hampfrön skalade Eko
Skalade hampfrön har en underbar smak av goda rötter. 
Kan användas i musli, gröt, vid bakning, i smoothies, sallad, 
biffar, bröd mm. Hampafrön är mycket rika på högvärdiga 
proteiner, över 30% essentiella fettsyror, fibrer, men också 
viktiga vitaminer som A, D och E. Hampa är en mycket 
gammal nyttovöxt använd i över 6000 år. Förvaras mörkt och 
svalt. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp.
100g 130:-  250g 306:-   1kg 1300:-

5504  Hampfröprotein pulver 30% Eko
Protein, mineral och vitamin pulver utvunnet ur hampfrö. 
Kan användas i dryck som smoothie eller andra gröna dryck-
er, juicer, mjölk mm. Ett bra sätt att få i sig mera proteiner 
om man är vegan, laktos eller gluten intolerant.Även för 
diabetiker. Cannabis satival
50g  38:-  250g 130:-  1kg 306:-

Hampfröprotein pulver 50% eko
Vår kropp består av 15-20% protein och det är viktigt att 
förse kroppen med bra proteiner. Protein bygger t ex muskler 
och är viktiga för enzymer-, hormon- och hemoglobinpro-
duktionen. Genom sitt höga näringsinnehåll kan hamppro-
teinpulver 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, ve-
getarianer, veganer och i te minst sportutövare, bodybuilders 
och alla som vill hålla kroppen i god form. 
Hampproteinpulver kan enkelt blandas i ”powerdryck”, 
smoothies, gröna drycker och yoghurt. Det kan också blan-

das med olika typer av mjöl till bröd, bullar, kakor, pajdeg 
mm. Enklast är dock att strö pulvret över fil, gröt, musli, frukt 
och grönsaker.
Hampproteinpulver framställs efter att oljan pressats ur de 
råa, oskalade fröna (genom kallpressning). Frökakan torkas 
och mals till ett mjöl som därefter skiktas till två olika 
fraktioner, en med minst 30%protein och en med minst 50% 
protein. 
100g  70:-  250g 130:-  1kg 306:-      5kg 1300:-

5526 Incabär Eko
Ett gyllene orangefärgat bär som odlas i många länder i 
Sydamerika och är känt för sitt höga näringsvärde. Våra 
incabär växer på höglandet i Peru på små physalisbuskar en 
meter höga. De mogna bären plockas för hand och tvättas 
i källvatten varefter de torkas. Denna skonsamma process 
gör att de bevarar näringsämnena och får en lång hållbarhet. 
Vegan, superfood, glutenfri, ekologisk, rawfood. Incabär kan 
ätas som de är eller i musli, på yoghurt, fil, gröt, i fruktsallad 
mm. Förvaras mörkt, torrt och svalt.
Physalis peruviana L  
100g  88:-   250g 170:-  1kg 397:-

4311  Johannesbrödmjöl Eko
E410. En kolhydrat som kommer från Johannesbrödträdets 
frö. Samma träd som Carob kommer ifrån. Används som 
stabilisator och förtjockningsmedel i mat som t ex glass, olika 
typer av deg, dressingar mm. Används med ca 1%. Stabi-
liserar xantangumgel. Har inget ADI-värde och därför inga 
begränsningar i sitt användningsområde. Intag aldrig direkt i 
pulverform - kan svälla i halsen! Ceratoniai Siligua L.
50g  80:-  100g 146:-  500g 418:-

3529  Kakao nibs Criollo Eko 
100% naturliga ekologiska kakaonibs från kakaobönor. Fruk-
terna handplockas och delas, varefter de , detta reducerar 
bitterämnen. Sen  tvättas de torkas, skalas och krossas till 
småbitar. Inget är tillsatt, inget är borttaget - bara 100% ren 
kakao. Dessa helt naturliga nibs är rika på fytonäringsämnen 
(phytouretrients) som antioxidanter mm. Theobroma cacao L
100g  57:-  500g 204:-  1kg 334:-

3530  Kakaopulver Rå Criollo Eko 
Se 3529. Därefter pressas de för att få ut kakaosmöret och 
males sen till pulver. Kan användas i desserter, kakor, varma 
och kalla drycker. Theobroma cacao L
300g 109:- 1kg 235:-

3630  Kokossocker Eko 
Utvinns ur kokosblommans nektar. Kokas ner till socker. Söt 
och rund kola smak. 
Kan användas istället för annat socker. 
Lågt glykemiskt index.Cocos nucifera
250g  60:-   1kg  210:-

3631  Kokosmjöl Eko 
Finmalt ekologiskt kokosmjöl att använda i kakor, desserter 
och brödbak mm. Rik på fiber (över 40%). Fritt från gluten 
och nötter. Cocos nucifera
500g 75:-   1kg 136:-

5501  Korngräspulver Eko 
Rent korngräspulver fyllt av klorofyll, vitaminer, mineraler 
och fytonäringsämnen. Är en bra källa till B-vitamin (inklu-
sive B12). Stärker kroppen och gör oss mer basiska. Blandas 
i olika typer av drycker eller strös på maten. Odlad på Nya 
Zealand. Hordeum vulgare 
50g  67:-   250g 191:-  1kg 519:-

5524 Korngräsjuicepulver Eko
Utvinns ur färskpressat ekologiskt odlat korngräs som skördas 
som små, unga plantor och tranporteras till ett ekocertifie-
rat produktionskök. Här pressas gräset direkt till juice och 
genom spraytorkning omformas juicen till ett pulver som 
”konserverar” näringsämnena. 
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Cacao Chili Criollo Rå 
En kärlekens krydda 
med hetta för både 
salt och sött!

Korngräsjuicepulvret är en excellent källa till klorofyll, 
beta-karoten, vitamin C och falavonoiden saponarin. Det 
innehåller också B1, B2, B6, B12, B5, folsyra, kalium och 
magnesium.
Pulvret har en mild smak med en touch av bitterhet. Det 
kan blandas med vatten, juice, mjölkprodukter, prote-
indryck, gröna drinkar och smoothies, mixas i salladsdres-
sing, strös över gröt, fil, mm. 
Dosering: 0,5 - 1 tsk (3-5 gram) per dag. Innehåller inga 
allergener. Korngäs innehåller inte gluten (som bildas först 
i kärnan/fröet). Gräset skördas innan det bildar kärnor. 
Hordeum vulgare
100g 103:-  250g 192:-   1kg 519:-

8300  Lakritsextrakt, pulver 
Se art nr 5610 nedan! Glycyrrhiza glabra
100g  97:-  1kg  456:-

5610  Lakritsextrakt, pulver Eko 
Utvinns ur finmalda lakritsrötter som kokats länge. 
Växtdelarna silas bort och resterande  kokas till en tjock 
smet som sedan spraytorkas så att vattnet försvinner. Detta 
ger ett kraftfullt smakande och mycket fint pulver som kan 
användas vid smaksättning av karameller, glass, choklad, 
smoothies, desserter och till smaksättning av egna närings-
tillskott som t ex olika alg- och örtpulver.  Glycyrrhiza 
glabra
100g 108:-  1 kg 552:-

5039  Lakritsrot, pulver
Anv. som smak till karameller & egna kostilltskott av t ex 
pulveriserade växter (t ex luzern, brännässla). 5% ger god 
smak. Glycyrrhiza glabra
100g  76:-   1kg 306:-

5520 Lucuma pulver Eko
Odlas och skördas på ekologiska kontrollerade gårdar i 
Pesco (Central Peru).  Crearome Lucuma pulver består av 
en rå ekologisk gourmetfrukt som tvättas i källvatten och 
skäres i bitar, torkas och mals till pulver utan några tillsatser. 
Denna exotiska frukt från Peru är känd för sin delikata 
smak av sötma med toner av sirap och vanilj! Detta gör den 
till ett utmärkt naturligt sötningsmedel och smaksättare i 
glass, yoghurt, pajer, barnmat, efterrätter, kakor, smoothies, 
energibollar med mera. 
Lucuma innehåller en komplex kombination av kolhydrater 
och är en god källa till mineraler och vitaminer som betaka-
roten, niacin och järn. 
Rawfood - Glutenfri - Veganvänlig! 
Pevteria lucuma
100g  88:-   250g 170:-  1kg 397:-

5609  Luzernört, pulver 
Mycket näringsrikt. Anv. som naturligt ”kosttillskott”, t.ex. 
ihop med 3 delar brännässlepulver, 3 delar spirulina, 
3,5 delar luzernörtpulver och ev. ½ del lakritsrotspulver 
(för smaken). Strö på gröt, müsli, fil eller baka in i bröd. 
Medicago sativa L. 
100g  61:-   1kg 190:-

nyhet
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Kokos Hallon Lucumaglass för 2 personer

• 2½ dl cashewnötter
• 1 dl vatten
• 1 msk lúcumapulver C
• 3 msk riven kokos
• 3 msk kokosolja eko C
• 3 msk kokossocker eko C
• 1–3 msk frusna hallon

Kör cashewnötterna i mixern till 
en mjuk kräm och tillsätt de övri-
ga ingredienserna och mixa igen. 
Lägg över smeten i en form och 
ställ den i frysen i ca 10 timmar. 
Ta fram och låt glassen tina ca 
en kvart innan du serverar den. 
Toppa med frusna hallon och ev 
en nypa eko kokossocker. Njut!
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Rå kakaopulver används ihop med t ex kokossocker 
till den varma chokladen , till kokosbollar och andra 
desserter mm. Värdefulla näringsämnen i chokladen 
har bibehållits i större utsträckning! Rå kakao används 
självklart till olika rawfoodsrecept i hälsans tecken!

Äkta ekologisk 
bourbonvanilj 
i glasstänger 

            från Crearome!

Prisvärt!

nyhet

att njuta av och värma upp kropp och sinne med!
2 msk Crearome Rå Cacao Criollo Chili
1/2 krm äkta Vaniljpulver eko Crearome
ev. 1 krm Cayennepeppar eko Crearome om mer hetta önskas
lite Cassia kanel eko Crearome
Vispgrädde eko
1,5 msk eko Råsocker eller Kokossocker eko Crearome
5 dl Mjölk eko, alternativt havre-, soja eller annan mjölk.

Värm mjölk o råsocker i en kastrull. Blanda ut cacao chili 
och vaniljpulver i lite ovispad grädde eller mjölk.
Lös denna chokladpasta i den heta mjölken. Häll upp i 
mysiga muggar eller glas och toppa med vispad grädde 
som pudras med cassiakanelpulver.

Recept Het Lyxchoklad Rå Chili

nyhet

nyhet

5521 Maca pulver eko
Maca är en potatisbesläktad rot som kultiverades i Anderna 
i Peru på 3500-400 meters höjd över havet. Den har 
traditionellt använts av urbefolkningen men hör nu också 
hemma bland superfood. Macapulver har en rik, maltaktig 
mak. Det innehåller 19 aminosyror, 4 olika alkaloider, 
mycket kalcium samt C- och E-vitamin, B1- och B2-vita-
min. Vårt Macapulver är från fyra oliak typer av Maca. 25 
% av vardera sort - röd, gul, lila och svart - vilket gör det 
ännu mer näringsrikt! 
Macaroten tvättas hackas, torkas och mals till pulver. 
Roten (pulvret) används av många elitidrottare och kan öka 
uthålligheten. Används ofta i samband med träning.
100g  73:-   250g 130:-  1kg 282:-

5033  Morotspulver Eko 
Morotspulver kan användas i soppor och såser för att ge 
smak, färg, fiber och näring. Fin i hemmagjord pasta! Kan 
också användas utvärtes i inpackningar, masker osv för  att ge 
karotin åt huden!  Daucus carota 
100g 73:-    1kg 282:-

5523 Mullbär vita Eko
Söta och näringsrika mullbär som är fyllda med mineraler 
och vitaminer. Dessa bär innehåller naturligt en riklig mängd 
C-vitamin samt järn, kalcium, protein och antioxidanter. 
Mullbär innehåller också ett naturligt, unikt ämne; reseratrol. 
Crearomes mullbär växer på en gård i Turkiet. De skördas 
traditionsenligt genom att man skakar mullbärsträden och 
samlar ihop de nedfallna bären som sorteras, tvättas och 
torkas. 
Mullbär kan användas i youhurt, musli, smoothies eller ätas 
enbart som snacks. Rawfood, ekologiskt, vegan, glutenfritt, 
allergenfritt. Dagligt rekommenderat intag är 10-20 gram.
100g  82:-   250g 170:-  1kg 349:-

5004  Nyponrospulver från skalen Eko
Innehåller främst naturlig C-vitamin men också pektin, 
garvämnen och fruktsyror. En naturlig källa till C-vitamin. 
Används till soppa, smoothies, strös över mat mm. 
Rosa affinis rubiginosa
100g  70:-   1kg  258:-

5230  Palternacka granualt Eko
Torkad palsternacka kan användas i grytor, soppor, rotmos 
mm. Kan blandas med andra torkade grönsaker till en 
torrproviant för resor och vandringar! Pastinata sativa
100g  73:-  500g 160:-

5231  Potatis pulver Eko
Används till potaismos, olika typer av vegetariska ”bif-
far”mm. Måste svälla i vatten eller mjölk innan det blandas 
med annat. Recept potatismos: 50 gr (1dl ) granulat vispas 
ner i varm vätska (valfri dosering av vatten, mjölk, grädde, 
soja-, mandel-, cashewmjölk - totalt ca 3,5 dl. Tillsätt 25 gr 
smör , salt/buljong. Solanum tuberosun
250g 70:- 1 kg 190:-

5232  Purjolök pulver Eko
Torkad purjolök kan användas istället för färsk i olika mat-
rätter som soppa, grytor mm. Måste kokas med från början. 
Användbar till egna buljonger, örtsalter samt för att blanda 
med andra torkade grönsaker till torrproviant att ha med sig 

nyhet

Lucuma bollar
•	 75 g Pekannötter 
•	 50 g Torkade Aprikoser
•	 Blötlägg över natten 
•	 25 g kakao 
•	 2 msk Lucumapulver 
•	 En nypa Salt 
•	 Lucumapulver att rulla i bollarna i.
Mixa allt i en mixer och forma runda 
bollar som rullas i pulver.

nyhet

nyhet

på turer i skog o fjäll! Praktiskt o nyttigt! Allium porrum
100g 64:- 500 g 162:-

5069  Rödbetspulver Eko
Torkad, finmalen rödbeta som kan användas i olika typer av 
maträtter för att ge en läcker färg samt smak. Används också till 
hårfärgning ihop med andra råvaror!  Beta vulgaris
100g  76:-   500g 190:- 1kg 306:- 

5081  Spenatpulver Eko 
Spenat är en ettårig grönsak. Efter skörd torkas den varsamt 
och finmals. Spenat är rik på klorofyl, karotin, järn och 
andra mineraämnen.Torkat spenatpulver kan användas i 
soppor, grytor, gröna smoothies, dressingar och för att ge 
färg till hemlagad pasta. Spinacia oleracea
100g  76:-   1kg 306:-

4365  Spirulinapulver Eko
Näringsrik, mineralrik sjövattensalg. Bra och nyttigt närings-
tillskott. Strö 1-2  tsk på filen eller yoghurten.Matkvalitet. 12 
% moms. Finns nu även i tablettform! 
Spirulina pacifica
50g 50:-  250g 160:-   1kg 550:-
  
4366  Spirulinatabletter Eko 
Näringsrik, mineralrik sjövattensalg. Bra och nyttigt närings-
tillskott. Strö 1-2  tsk på filen eller yoghurten... Matkvalitet. 
12 % moms. Spirulina pacifica
100g (200 tabletter) 90:- 500g (1000 tabletter) 350:-   1kg 
(2000 tabletter) 640:-

6509  Stevia pulver
Stevia är en ört ur den utvinns steviolglycosider. Används i 
mat istället för vanligt socker. Är 300 gånger sötare än socker. 
Se sid 20.
50g 125:-  250g 525:-   1kg 1685:-

5511  Svarta vinbär grovt pulver Eko  
De torkade och malda bären är rika på många olika nyttig-
heter. C-vitaminhalten är hög (ca1200 mg i ett kilo färska 
bär). Antioxidanten antocyanglykosid ger bäret dess mörkt 
lilasvarta färg. Pektin och bioflavoner fyller också bäret och 
de små fruktkärnorna innehåller gamma-linolensyra, även 
kallad GLA, som och den ökar produktionen av antiinflam-
matoriska prostaglandiner i kroppen. Ribis nigrum
100g  73:-   1kg 282:-

5606  Tomat pulver Eko
En pigg och klassisk smak som känner sig hemma överallt! 
Passar i olika sorters såser, grytor, salsor, dipsåser, lasagne, 

pizza, men också i smoothies, grönsaksshots, vid brödbak, 
i hemmagjord pasta. Kan blandas med andra torkade grön-
saker till en torrproviant för resor och vandringar! Solanum 
lycopersicum
100g  73:-   1kg 282:-

5233  Tomat granualt Eko
En pigg, klassisk smak som känner sig hemma överallt! Pas-
sar i olika sorters såser, grytor, salsor, dipsåser, men också i 
smoothies, grönsaksshots, vid brödbak, i hemmagjord pasta. 
Kan blandas med andra torkade grönsaker till en torrprovi-
ant för resor och vandringar! Solanum lycopersicum
100g  82:-   1kg 349:-

5502 Vetegräspulver Eko
Fulladdat med klorofyll! Därtill innehåller vetegräs 20 
aminosyror, många svårfunna enzymer, 90 av 102 befintliga 
mineraler, vitaminer och andra viktiga näringsämnen. Odlad 
på New Zealand. Triticum Vulgare
50g  67:-  250g  191:- 1kg  519:-

5525 Vetegräsjuice pulver Eko
Utvinns ur färskpressat ekologiskt odlat vetegräs som 
skördas som unga plantor och transporteras till ett ekoce-
rifierat produktionskök. Här pressas gräset direkt till juice 
och genom spraytorkning omformas juicen till pulver som 
”konserverar” näringsämnena. 
Vetegräsjuicepulver är en excellent källa till klorofyll, 
karotin, C-vitamin, B-vitamin, aminosyror, magnesium, 
kalium, mangan och betain. Pulvret smakar sött och gott 
med intensiv smak. Det kan blandas med vatten, juice, 
mjölkprodukter, proteindryck, gröna drinkar och smoothies, 
mixas i salladsdressing, strös över gröt, fil, mm. Dosering: 
0,5 - 1 tsk (3-5 gram) per dag. Innehåller inga allergener. Ve-
tegräs innehåller inte gluten (som bildas först i kärnan/fröet). 
Gräset skördas innan det bildar kärnor. Triticum Vulgare
100g 103:-  250g 192:-   1kg 519:-

4307  Xantangum
En fin förtjockare. Även fin till exempelvis marsmallows.
50g 96:-     250g  250:-  1kg 763:-


