Velkommen til SPICE BY SPICE´s univers.
Vi er en familievirksomhed fra Himmerland.
Her hos SPICE BY SPICE er der højt til loftet og vi gør en dyd ud af, at have det
sjovt, mens vi skaber virksomhed. Det skal være en fornøjelse at lave mad og det gør
ikke noget, at det er nemt og enkelt.
Hos SPICE BY SPICE står vi aldrig stille. Fordi vi er en del af det kulinariske univers
er det vores opgave, at være i konstant udvikling, imødegå enhver smagsoplevelse
med stor åbenhed og sørge for at vores kunder får del i de absolut bedste produkter
på markedet.
Vi synes ikke du skal nøjes. Din hverdag skal booste med farver, spræl og mad i
højeste kvalitet.
Ib er uddannet slagter og har altid haft øje for gode råvarer, han har de sidste 30 år
eksperimenteret og været passioneret omkring gastronomi og nyudvikling af
klassikere i det nordiske køkken. Ib står for indholdet i produkterne, og Lise for
designet. Man oplever derfor også både et smukt nordisk design på flaskerne,
samtidig med at der ikke er gået på kompromis med kvaliteten af produkterne.
Kun det bedste er godt nok.
Vi leverer ren luksus til hverdags -og festmåltiderne.
Gourmet direkte hjem i dit køkken. Vores produkter løfter dine hverdags-råvarer
op på et højere kulinarisk niveau og hvem vil ikke gerne have en lille fest i
munden hver eneste dag.
Keep it simple and tasty / Kærligst Lise & Ib

Wild Appetite

SPICE BY SPICE, er den eneste danske forhandler af Wild Appetite fra New Zealand
– en producent med en skarp sans for det gode gastronomiske håndværk, innovation
og nytænkning.
Vi forelskede os i Wild Appetite for mere end et årti siden - og nu er det måske din tur!

Dressinger

Vores dressinger og saucer kan bruges til enhver slags salat, grøntsager, rodfrugter
og kød som kylling, okse, fisk, sushi, svinekød og lam eller som DIP mm.
Classic Caesar Dressing
En fed smagfuld dressing, som er lavet på den helt traditionelle måde med parmesanost mm. Den fungerer perfekt med kylling og Bacon, men den er god til alle salater.
Avocado & Garlic
Mild avocado dressing med den smukkeste farve. Perfekt til alle salater, tun,
rejer, avocado og æg.
Wasabi & Ginger
Wasabi er japansk peberrod – normalt meget stærk, og bruges traditionelt
til sushi. Vi har lavet en mere mild version til salater og al slags fisk og
kylling.
Mango, Lemongrass & Chilli
Der er 2% chili i, så den dominerer ikke men pirrer smagsløgene. Super på
salater, grøntsager, kylling og kål. Den er også fantastisk til fisk og sushi
eller som marinade.
Passionsfruit Vinaigrette
En sødmefuld vinaigrette. Anvendes på den grønne salat, sushi, fisk, kylling,
rejer og grøntager
Honey & Dijon
Gylden smuk dressing med den fineste smag. Den fungerer faktisk til alt.
Perfekt dressing til salaten. Enestående over de ovnbagte grøntsager. Kan
bruges som dip til grøntsager. God til ost.
Caramelised Balsamic
Så bliver det ikke nemmere at løfte sin salat op på et højere niveau.
Kombinationen af det søde og sure er helt uovertruffen.

BBQ, Saucer, Dip

Produkterne er produceret på lækre olier, og der er tilsat et minimum af vand. Alle
varianterne kan varmes op og evt. tilsættes fløde.
De er klar til at hælde over eller vende rundt i grøntssags-, ris- eller pastaretter.
Her har du basen for en nem, hurtig og nærende middag de dage, hvor du har
travlt, men vil lave hjemmelavet mad. Smagsnuancer som imponerer.
The original BBQ:
Den originale, som næsten alle kan lide. Bruges også som kold eller lun sauce til
kødet eller som DIP til ris, pasta, kød og grøntsager.
Den er perfekt til alle kødtyper.
Smokey BBQ
Her har vi lige præcis den variant, som gjorde at vi i sin tid faldt pladask for hele
Wild Appetite serien.
Hickory smag – altså røget. Den er kraftig og helt sublim i sine smagsnuancer.
Whiskey BBQ
Tilsæt lidt fløde og lun den op. Server den i små skåle til DIP til kød og kartofler.
Perfekt til alle retter – både oksekød, kylling, svinekød og fisk.
Kan bruges som både kold og lun sauce.
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Pineapple & Rum
En helt anderledes marinade som indeholder 23,2 % hvid rom.
Den fungerer rigtig godt på svinekød, lam og fjerkræ.
HOT AS
Bombesikker stærk... bare se på flasken!
Vores stærkeste chili. Vi syntes Chili’en smager bedst, når den bruges kold, så får
man hele skalaen med. Brug som tilbehør til ris, pasta, kød og grøntsager.

Pour Overs

Vi tilbyder tre fantastiske varianter, som kan noget
forskelligt. De er super nemme at anvende og en
hurtig genvej til nemme retter. De kan bruges som
alternativ til pesto, ketchup og DIP. De kan varmes
op og tilsættes fløde.
Matakana Bellpepper
Smag af søde lækre røde peberfrugter med abrikos.
Lækker på pizza, sandwich og til pastaretter, hvor
den kan varmes op med eks. Lidt fløde og vendes i
pastaen.
Melanesian Mango
Mango og æbler med et strejf af mild karry. Pourover eller vend i ris, pasta og grøntsager. Perfekt til
lam, kylling og lyst kød. Dip til grønt. Et anderledes
og frisk alternativ til karrysalaten. Du kan også
marinere dine sild i denne lækre pour-over
Cook´s Essentials
Chili og Tomat. Her er der smæk på chilien og en
rigtig dyb smag af tomat.
God i sammenkogte retter eller til rodfrugter.
Denne kan også spædes op med fløde. Kan bruges
som kold sauce til ris, pasta, kød og grøntsager.

Olivenolier

Har du prøvet dukkah - hvor du dypper
brød i olie og derefter i en krydderiblanding?
Denne olie er som skabt til dette.
Roasted Garlic - Breaddipper
Den tydeligste smag af ristede hvidløg.
Den er meget koncentreret, og du skal
ikke bruge ret meget for at opnå smag
og styrke i dine retter, på pizzaen eller
i din pasta.
Uanset om du steger med den, kommer
den direkte i salaten, direkte på bøffen,
kødet, kartoflerne, bruchettaen eller
direkte ovenpå pizzaen - vil du kunne
smage denne fantastiske hvidløgsolie.
Mediterrean - Breaddipper
soltørrede tomater og chili i den fineste balance. Du kan både stege i den
og hælde den direkte på dine retter.
Så lækker en kvalitetsolie med en stor
smag.

Til den søde tand

Skal tilværelsen forsødes? Alle vores søde
saucer kan bruges til is, pandekager, vafler,
frugt, skyr, milkshakes og i kaffe.
Brug saucerne som glasur eller skær et
fantastisk lækkert frugtfad og dyp i det søde.
Strawberry & Champagne
Chokoladesauce med jordbær & champagne.
Salted Caramel
Saltkaramelsauce
Butterscotch
Eller skal vi sige den lækreste karamelsauce.
Kaffesirup. Pift din skyr eller yoghurt op.
Hokey Pokey
Honning, toffee I den mørkeste chokolade.
Den har den der lækre fløde karamel
og nøddesmag.
Iced coffee + Caramel
Iskaffe med karamel.
Fyld et glas med mælk og isterninger.
Tilsæt 2-3 spsk. sirup og rør rundt.

Glutenfri
En stor del af vores sortiment er glutenfri. På den måde kan vi passe godt på dit
velvære og sikre at din sensitive mave ikke gør ondt.
Vegansk
Vores produkter er fortrinsvist veganske og vegetariske. Nyd derfor dine måltider
med god samvittighed for både din sundhed, kloden og dyrevelfærden.
Fedtfattig
Vores produkter har fortrinsvist en fedtprocent på under 1%.
Derudover er de lavet med et minimum af vand og kan derfor holde sig ca ½ år i
køleskabet efter åbningen.

Oplev verdenskøkkenerne

Krydderier

Som danskere elsker vi at rejse. Hos SPICE BY SPICE genskaber vi klassiske
smagsoplevelser fra verdens mest fantastiske køkkener.
Lad dig inspirere af det græske, det mexikanske, det italienske mm.
Mr. Bombay
Krydderiblanding med en typisk og kraftig smag af karry.
Mr. Onion
Er du lige som os, så er du heller ikke så vild med løgfingre og løbende øjne.
Her får du en stor dejlig løgsmag. Om du svitser dem på panden, tilfører dem direkte
i retten eller simpelthen bare drysser det over din ret.
Miss Cinnamon
Om det er på risengrød, skyr eller i bagværk. Denne kanel er i en klasse for sig.
The Red Mexican
En lækker rød gourmet krydderiblanding med en smag af paprika, løg, hvidløg, spidskommen og chili. Dette krydderi er alsidig, men i særdeleshed helt eminent til det
Mexicanske køkken.
Tex Mex
Er den lidt stærkere mexicansk inspirerede krydderiblanding med en smag af sødme,
røg, spidskommen og et nap af chili.
Red thai curry
Kendt fra især det Thailandske gadekøkken med Paprika, Galangarod, Løg, Limeblade, Koriander, Ingefær, Spidskommen, Tomat, Chili, Salt, Fennikel, Ancho Chili,
Hvidløg og Citronskal. God til kylling og grøntsager i en krydret kokossauce.
Ras el Hanout
Ras el hanout er en meget spændende krydderiblanding med smag fra Nordafrika,
med de varme krydderier som f.eks. kanel, gurkemeje, spidskommen, korianderfrø,
ingefær og rosenblade.

Chicken Pot
Nordafrikansk krydderiblanding med en smag af kanel, paprika, spidskommen,
koriander, chipotle chili, stjerneanis, hvidløg. Den fungerer godt med fjerkræ og lam.
Anvendes med succes til gryderetter og generelt one pot retter.
Garlic & Herbs
Hvidløgspeber – grov krydderiblanding med smag af løg, hvidløg, peber og paprika.
Mild og med den dejligste duft. Lav nemt din egen kryddersmør, krydderost, dip eller
krydder mayo.
Taste of the South
Middelhavskrydderi med smag af paprika, løg, hvidløg, basilikum og persille.
Den kan tilføres i kødretter. Den er også fantastisk til fisk og skaldyr. Ligeledes i kartoffelretter, til grøntsager og til at drysse over salaten.
Garlic & Rosemary
Grov dekorativ krydderiblanding med smag af hvidløg og rosmarin. Grøntsager, lam,
kylling, kartofler og brød. Fantastisk i kødsaucen og til fisken.
Basil & Tomato
Krydderiblanding med Tomat, Basilikum, Paprika, Løg, Hvidløg, Peber, Bukkehornsfrø,
Chili. En rub som er utrolig all round.
Potato Mix
Krydderblanding med Salt, Tomat, Løg, Basilikum, Oregano, Koriander, Sellerifrø.
Tilsæt evt. selv mere salt. Velegnet til pommes frites, kartofler og grøntsager.
Fish
Krydderiblanding med dild og sennep.
Perfekt til fiskeretter.

Rubs
Rub er betegnelsen for en blanding af tørre krydderier, der bruges til marinering
af kød og lægger sig som et ekstra lag på kødet. Når du vælger en rub sikres du,
at fugtigheden beholdes i dit kød under stegningen, dog er den primære funktion
ved en rub at tilføre smag. Vores rubs er også velegnet til at blande med olie, smør,
flødeost, mayonnaise, skyr,cremefraiche osv.
Mr. Bacon
Vegansk baconkrydderi med en sød og stærk smag af bacon.
Egner sig til alle kødtyper, grøntsager og dressinger.
Mr. BBQ
BBQ rub egner sig til alle slags kød, fars, fjerkræ og fisk
Med en sød og røget smag af Peber, paprika, selleri, løg, cayennepeber og salt.
Mr. Smoked Paprika
Røget paprika Rub. Et rødt mix af røget paprika, oregano og hvidløg, for en klassisk
sydamerikansk stemning.
Pull Rub
Krydderiblandingen består af bl.a. farin, paprika, hvidløg og cayennepeber.
Denne rub er god til alt fra spareribs, pulled pork, kyllingevinger, hel kylling eller
måske et par spicy frikadeller eller grilspyd.
Italian Stallion
Rub – Krydderiblanding med smag af paprika, fennikel, persille og hvidløg.
Den kan bruges til alle kødtyper, og den er en vinder, når du griller.
Redwine & Herbs
Lækkert krydderi med en smag af hvidløg, rødvin, paprika, chili og persille.
Anvendes til krydring af alle typer kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og kartofler.
Tomato Rub
En smuk kombination af tomat og rosmarin, for et blødt og nænsomt touch
Denne rub egner sig godt til retter med svinekød og fjerkræ.

Vi tilbyder større mængder til f.eks grill entusiasterne.
Alle varianter fåes i alu-dåser - derudover har vi følgende størrelser:

Mr. Bacon - 170 gr.
Mr. Smoked Paprika - 180 gr.
Tex Mex - 180 gr.
Pull Rub - 170 gr.
Tomato Rub - 170 gr.
Mr. BBQ - 180 gr.
Thai Red Curry - 110 gr.
Chicken Pot - 100 gr.
Basil & Tomato - 110 gr.
Fish - 150 gr.
Potato Mix - 170 gr.
Ras El Hanout - 100 gr.

Mr. Bacon - 500 gr.
Mr. Smoked Paprika - 500 gr.
Pull Rub - 500 gr.
Tomato Rub - 500 gr.
Mr. BBQ - 500 gr.

Tørpesto - Allergenefri

Vores utrolig populære Pestoserie.
Tørpesto giver så meget mening, når du først har prøvet det. Rør kun det op, som
du skal bruge. Slut med at smide halvfyldte glas ud. En af de andre fordele er, at
du kan lave dem tykke som paste eller tynde alt afhængig af, hvad du skal bruge
dem til.
Tørpestoen kan også bruges som et krydderi, som du tilsætter i kød, cremefraiche
mm.
Rød Pesto
Rød tørpesto med den smukkeste kraftige smag af solmodne tørrede tomater,
chili og persille.
Grøn Pesto
Grøn tørpesto lavet på ramsløg, hvidløg og rosmarin.
Den smager ikke som den traditionelle grønne pesto, som er lavet på basilikum.
Gul Pesto
Gul Pesto lavet på gulerødder, fennikel og hvidløg.

Pasta
Vores krydderi, som er skabt til din pastasauce. Skal du lave spagetti og kødsauce
er dette krydderi højst sandsynligt lige det, som du mangler.
Det fungerer også rigtig godt med olie – og kan smøres på eks. bruchetta.
Tá 2-3 spsk pastakrydderi - dæk det med kogende vand og rør en lækker olie i.
Til kødsovs kan du blande krydderiet op med fløde, mælk el, og vende det i saucen.
Du kan også tilsætte det direkte – gerne sammen med kødet.
Pizza
Krydderiet til at drysse over din pizza eller pastaretter. Krydderiet er særdeles
velegnet til alle italiensk inspirerede retter.
Smagen er så Italiensk som den næsten kan blive.
Pizzakrydderiet kan blandes op med cremefraiche, olie, ost mm.

DIP

De forskellige DIP har også så mange anvendelsesmuligheder. De smager godt, og
de smager af mere. Du er ikke i tvivl om, at du har fat i krydderier fra den øverste
hylde, når du smager disse.

Mrs DIP
En alsidig og smagsfuld krydderipulver blanding med smag af hvidløg og persille.
Tilsæt lidt ketchup for “Holiday” smag.
Mr. DIP
En meget lækker blanding til chips, grøntsager, fisk eller kold sauce med en smag
af dild og spinat.
Bacon DIP
Fin baconkrydderi som er utrolig nem at røre op i cremefraiche eller andre
mælkeprodukter som smør, ost mm.
Den kan også blandes i fars til forloren hare eller til burgerbøffen.

Frikadelle Mix
Den perfekte krydderiblanding til frikadeller og andre farsretter.
Alt du skal gøre er at tilsætte Frikadellemixet sammen med lidt vand i din fars.
Der er en virkelig god smag i dette frikadellemix.
Det er så nemt at have med at gøre.

Der er opskrift på posen.
Vær lidt forsigtig med vandet,
så farsen bliver den konsistens,
som du ønsker.
Den rørte fars kan med fordel
trække lidt i køleskabet.
Mixet er også rigtig god i kyllinge
- og fiskefrikadeller
– der skal du dog bruge lidt mindre
vand.
Boller i karry, forloren hare, i
oksefars til græske
kødboller – her tilsætter vi dog
også gerne lidt Mrs. DIP
for at tilføre hvidløg og urter.
Et andet lille trick er at dine
frikadeller bliver gyldne
og får en sprød stegeskorpe,
hvis du steger i halvt
smør og halvt olie.

Klassısk Salt
Hvid klassisk salt.
Himalaya Salt
Lækker krydderikværn med lyserød pakistansk Himalaya Salt
Peber Mix
Peber Mixet er lavet på 3 slags pebre og en rød paprika.
Rosenpeber Mix
Peber Mixet til den kræsne. Her er der virkelig kælet for smagsprofilen.
Salt & Peber
Salt og Peber Mix som har den helt perfekte balance.
Hvidløg & Persille
Hvidløg og persille smager af Danmark med et tvist af det sydlandske.
Steak Salt
Den perfekte blanding til bøffer og steg.
Her har vi kværne som virker!
Med keramisk kværn som kan justeres alt efter,
hvilken finhed du ønsker. Den er nem at skille ad,
og glasdelen kan gå i opvaskeren og genopfyldes.
En elegant kværn, som tager sig godt ud
på køkkenbordet.
Nordisk i sit udtryk og utrolig effektiv.
Vi har 2 slags kværne.
Lav: 14 cm høj
Høj: 21 cm høj
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y.

Himmerlandsk Koldpresset rapsolie.

Lækker rapsolie i farve og kvalitet
Smuk på bakken i køkkenet med den sorte matte flaske og det rå trælåg.
350 ml
500 ml

Sennep:

To bud på en lækker dansk sennep lavet med kærlighed, gamle traditionelle danske
opskrifter. De kommer i den fineste lille keramikkrukke, som lige er klar til at sætte
på bordet.

Slagteren´s Sennep m/ ramsløg
En fin lille mat keramikkrukke med slagterens
yndlingssennep.
Den smager af noget og især af ramsløg.
Der er lidt bid i den uden at den tager smagen
fra “tilbehøret ”
Der er ikke så mange tryllerier – bare dansk
sennep når det er bedst.

Huset´s Sennep m/ peberrod
Den giver lige et lille smæk på tungen, dog
uden at kunne betegnes som en stærk sennep.
En sennep som er fremstillet til at komplimentere råvarerne, som der benyttes dertil.
En dansk sennep som skal smages.

Hjemmelavet shots/kryddersnaps
350 ml flaske med krydderier

Tilsæt vodka eller en neutral snaps og lad trække i minimum 3-6 uger.
Derefter skal den sies og fyldes retur på flasken.

Cool Shot
Mynte og lakridsrod. Frisk og lækker.
Den skal opleves! Uhm
Juleshot
Jul på flaske – Lav din egen
kryddersnaps eller shots.
Appelsin, kardemomme, nelliker
og kanel – Haps Haps..
og så er der lækkerier.!

Sweets Collection
Mrs. SPICE
Lakridskugle med en smag af toffee med en salt lakrids drageé om.
Karamel – Chokolade Lakrids. Det smager lige så godt, som det lyder.
Mr. SPICE
Lakridsdrageé som er dyppet i chokolade og rullet i lakridspulver.
Vanilieskum
Velegnet til varm cacao, bagværk, p-tærter eller som de er.
Perfekte i gavekurve.

Valencia mandler der forkæler

Valencia er et fantastisk område i Spanien – og her gror de dejligste mandler i
verden. Og det er ikke en overdrivelse. Mandlerne kåres som nogle af verdens absolut
bedste, mest smagfulde og eksklusive. Få valencia mandlerne i en saltet eller som en
dejlig kakaofyldt udgave.

Valencia Cacao Mandler
De er fugtige og sprøde og kakaoen
smelter på tungen.
Valencia Salt Mandler
Så sprøde og fugtige.

Keep it simple & tasty
Der er fart over feltet hos SPICE BY SPICE. Vi udkommer hyppigt med spændende
nyheder, som pepper din daglige madlavning op, gør det sjovt at være i køkkenet
og udfordrer selv den største foodie.
Vores krydderunivers er velkendt over hele Danmark og vi oplever en stor
efterspørgsel på alt fra de nyeste varianter af krydderier, olier og saucer til
vores velkendte og mere klassiske specialiteter.
Vær ikke bange for at springe ud i noget nyt med SPICE BY SPICE. Vi udvælger
kun de mest udsøgte produkter, som kæler for dine smagsløg og som skaber
gode madoplevelser for dig og dine nærmeste.
Selv børn og kræsne sjæle elsker vores skønne produktnyheder.

