discover our whole selection

Från heta lyxkrogar i San Francisco, till rökiga BBQ
shacks i Texas, EPIC SPICE rubs & seasonings är
ärliga handblandade rubs och seasoning fulla av kärlek
och hetta från små odlare runt hela världen. Vi tar vår
pasilla chili från familjen Gonzalen i Mexico, lime från
Perus bördiga dalar, persiljan från Israel, varje ingrediens
är noga utvald och bara de mest seriösa odlare är
våra leverantörer.

THE ART OF SPICES

EPIC SPICE ger dig dofter och smaker av marknader
och basarer från världens alla kök. Från Perus höga
höjder med syrlig Peruvian Jalapeño Lime Seasoning,
till medelhavets böljande kullar med örtkryddor och
vitlök eller till ett rökigt BBQ shack med den mörande
rubben Vinegar BBQ Rub! EPIC SPICE är något utöver
det vanliga när det kommer till perfekt sammansatta
blandningar av kryddor. Prova så kommer du känna
skillnaden!
Kryddblandingarna kommer från Napa Valley där vi har
vår produktion. Allt handlandas och males av
kärleksfulla händer till perfektion. Alla våra odlare är
noggrannt utvalda, endast de bästa råvarorna platsar
hos oss.
Kärleksfullt handblandade rubs och seasonings av
utvalda kryddor och örter från hela världen.
Blandningarna gör matlagningen till en konstform och
får dina smaklökar att dansa! Inga tillsatser, onödigt
socker eller kemikalier! Helt naturligt helt enkelt!

OUR BBQ FLAVOUR
SELECTION
SHACKS & RACKS
ROASTS & RIBS

Vare sig du är en BBQ freak, röker en saftig bit kött i
en smoker under 10 timmar, gillar indirekt cooking
eller går för kolgrillad välhängd Rib Eye, hittar du
här vad som tar din BBQ och grillning till nästa nivå.
Det är inte bara för den goda smaken, utan själva
sammansättningen i våra BBQ rubs mörar och gör
ditt kött ännu saftigare! EPIC SPICE BBQ rubs
och seasonings gör dig till en sann pit master och tar
dig runt delstaterna i USA med sina diversifierade
smakprofiler.

FRÅN MEDELHAVETS
LUNDAR

Aromatiska krydd och örtblandningar som ger maten
toner från liten Medelhavsby vid havet. Ett måste i
köket och kan användas till det mesta! Rotisserie
Chicken, Spaghetti Vongole, den sötaste pomodori
såsen, vitlöksdoftande rostad potatis och
grönsaksrätter! Rör ut med olja, dippa eller pensla över
en god baguette och grilla brödet krispigt! Ett måste i
tomatsåser och genvägen till den perfekta pizza
toppingen. Stapelvara i köket för att snabbt skapa
goda vardagsrätter eller långa helgkok tillsammans

OUR MEDITERRANEAN
FLAVOUR SELECTION

med hela familjen.

ORIENTALISK MYSTIK,
HETA BASARER OCH
FÄRGRIKA TABOULEH
RÄTTER

Äkta indisk Tandoori från Bombay, Roasted Lamb Rub
från Libanon, Apricot Rice Seasoning till persiskt
gyllene ris, orienten väntar i en liten burk. EPIC SPICE
kryddodlare är handplockade runt om hela världen för
att ge oss de bästa råvarorna. Alla kryddor males och
handblands till perfektion och balans. Varsam
hantering, välutvecklade smaklökar, flinga för flinga det blir till slut EPIC SPICE rubs & seasonings! Vi
tummar inte på kvalitet i något led.

OUR SILK ROAD FLAVOUR
SELECTION

OUR MAYAN WORLD
FLAVOUR SELECTION

FÄRGSPRAKANDE HETTA
FRÅN HÖGA HÖJDER

Sydamerikas Peru är på allas läppar i matbranchen. Ett
land i vacker färgprakt med matinfluenser från Japan,
Spanien och Inkakulturen. En smältdegel utan eld, här
“kokar” man ofta med hjälp av citrusfrukternas hjälp!
Fräscht, lätt och fullt av intensiva smaker! Hacka enkelt
ihop en limesprinklad ceviche eller grilla en fiskbit och
montera snabbt ihop godaste fish tacon!
Prova sommaren mest älskade styckningsdetalj Argentinsk Picanya toppad med nationalsåsen
Chimichurrie. En ljuvlig kombination av grillat kött och
kryddig sås.
Och på fredagar gör du såklart dina egna Tacos! Vår
Taco seasoning av pasilla chili, soltorkade tomater,
mexikansk oregano, chipotle peppar tillreder du enkelt
med dina favorit ingredienser! Ny nivå helt utan tillsatser
fulla med ärliga aromer direkt från våra små odlar i
Mexico! Mayan World Selection tar dig med till det
sydamerikanska köket på olika nivåer!

NYHET Apple Pie Seasoning
Äkta Vietnamesisk Kanel, Grön Kardemumma, Muskotnöt

base cooking scandinavia ab
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